Edycja I – nagroda za 2019 rok
Preambuła
Nagroda im. Antoniego Kaliny (1846-1906) ustanowiona została z myślą o uczczeniu ojcazałożyciela Towarzystwa Ludoznawczego – wybitnego slawisty, ludoznawcy, etnografa,
etnologa i działacza społecznego. Ma ona na celu wyróżnienie i popularyzację
najciekawszych, inwencyjnych dokonań z zakresu etnografii, etnologii oraz antropologii
społeczno-kulturowej pod symbolicznym patronatem tego wielce zasłużonego dla nauki
badacza.

§1 Konkurs
1. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (dalej zwanym PTL) im. Antoniego
Kaliny przyznaje się w 3 kategoriach:
− Kategoria I: najciekawsza publikacja o tematyce etnologicznej/antropologicznej,
− Kategoria II: najciekawsza wystawa o tematyce etnologicznej/antropologicznej,
− Kategoria III: najciekawsze wydarzenie o tematyce etnologicznej/antropologicznej.
2. Publikacje, wystawy oraz wydarzenia promujące kulturę mogą zgłaszać do Nagrody:
− zarządy oddziałów PTL, sekcje działające przy ZG PTL oraz indywidualnie
członkowie/członkinie PTL;
− władze wydziałów, instytutów, katedr, instytucje kultury oraz organizacje, których
działalność wpisuje się w popularyzację wiedzy z zakresu etnografii, etnologii
i antropologii.
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3. Kolejna edycja Nagrody ogłaszana jest 9 lutego, w dniu upamiętniającym powstanie w
1895 roku Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, który od 2020 roku jest obchodzony
jako Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.
4. Wyniki konkursu ogłaszane są każdorazowo podczas Walnych Zjazdów Delegatów PTL,
odbywających się co roku we wrześniu. O terminie ogłoszenia wyników powiadomieni
zostaną wszyscy biorący udział w konkursie.

§2 Zgłaszanie prac
5. W danej edycji konkursu można zgłaszać publikacje, które ukazały się w roku
poprzedzającym rok bieżący oraz wystawy i wydarzenia, które rozpoczęły się w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok bieżący (i/lub trwają w roku ogłoszenia konkursu).
6. Publikacje, wystawy i wydarzenia zgłaszane na konkurs wraz z wypełnionym drukiem
Oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć na adres: Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze, ul. Fryderyka Joliot Curie 12, 50-383 Wrocław – pocztą
tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: ptl@ptl.info.pl.
7. Wniosek uważa się za kompletny, kiedy zawiera: kartę zgłoszenia, druk Oświadczenia oraz
materiały informacyjne (ich wykaz znajduje się w formularzu karty zgłoszenia).
8. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 30 maja 2020 roku.
9. Nagroda ma charakter honorowy. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości w mediach społecznościowych PTL oraz na stronie internetowej Towarzystwa.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz listownie o wynikach Konkursu,
a uroczysta prezentacja Laureatów oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Walnego
Zgromadzenia Delegatów PTL.
10. Nagrodzone osoby i/lub instytucje otrzymają prawo do zamieszczania na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych oraz we wszelkich materiałach publikowanych
informacji związanych z nagrodzoną publikacją, wystawą i wydarzeniem wraz z logotypem
Nagrody.

§3 Komisja Konkursowa
10. Formalnej i merytorycznej oceny publikacji, wystaw oraz wydarzeń promujących kulturę
zgłoszonych do Nagrody dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez ZG PTL. Komisja
Konkursowa jest powoływana każdego roku.
11. W sytuacji konfliktu interesów (występowania zależności rodzinnej lub zawodowej
z autorem/autorką zgłoszonej publikacji, wystawy lub zgłoszonego wydarzenia) prace
wyłączonego z obrad członka Komisji Konkursowej przejmuje zastępca.
12. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, mogą odbywać się drogą elektroniczną.
13. Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający przebieg obrad oraz
ostateczny werdykt, który Przewodniczący Komisji przesyła do Biura PTL do dnia
10 września 2020 roku.
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§ 4 Postanowienia końcowe
14. Każdego roku Komisja Konkursowa podejmuje decyzję przyznania jednej Nagrody
w każdym z konkursowych obszarów, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
15. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Komisji.
Komisja Konkursowa przedstawia swoją decyzję ZG PTL.
16. Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.
17. Regulamin Nagrody i jego modyfikacje zatwierdza ZG PTL.
18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
19. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
W sytuacjach wątpliwych etycznie i prawnie decyzje podejmuje ZG PTL.

Harmonogram konkursu w 2020 roku:
Ogłoszenie konkursu – 9 lutego 2020
Powołanie Komisji Konkursowej przez ZG PTL – 18 marca 2020
Przesyłanie zgłoszeń – do 30 maja 2020
Obrady Komisji Konkursowej – czerwiec – lipiec – sierpień 2020
Przesłanie informacji do ZG PTL – do 10 września 2020
Oficjalne ogłoszenie wyników – 23-25 września 2020 podczas WZD w Przysusze
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