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Warszawa, 4 lutego 2022 roku  

 

         REGULAMIN  

           Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN  

          im. Bronisława Malinowskiego 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Nagroda im. Bronisława Malinowskiego została ustanowiona z myślą o tym, aby 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN (KNE PAN) mógł wyróżniad wybitne publikacje 

naukowe powstałe w obszarze etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. 

Nagrodzie patronuje Bronisław Malinowski (1884-1942), najsłynniejszy polski 

antropolog, którego doniosłe dokonania dały mu światową renomę, stając się 

fundamentem współczesnej antropologii społecznej i kulturowej. 

2. Nagroda im. Bronisława Malinowskiego, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana w 

drodze konkursu przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN, który odpowiada za 

całokształt spraw merytorycznych i organizacyjnych związanych z procesem 

przyznawania Nagrody. 

3. Nagroda przyznawana jest autorowi lub współautorom za publikację książkową  

o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauk etnologicznych w Polsce. 

  §2 

1. Nagroda przyznawana jest za najlepszą publikację książkową w zakresie nauk 

etnologicznych (etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki, 

etnomuzykologii). 

2. Nagroda jest przyznawana corocznie za książkę opublikowaną w trakcie dwóch lat 

poprzedzających rok przyjmowania wniosków przez Kapitułę Nagrody. 

3. Nagroda jest przyznawana autorowi/autorom wyróżniającej się publikacji bez 

względu na jego/ich naukowy stopieo i tytuł oraz miejsce zawodowej afiliacji. 

4. Do konkursu Nagrody mogą byd zgłaszani członkowie KNE, wyjąwszy członków 

Prezydium KNE oraz członków Kapituły Nagrody. 
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II. Kapituła Nagrody 

§ 3 

1. Kapituła Nagrody składa się z pięciu członków Komitetu Nauk Etnologicznych. 

2. Członków Kapituły wybiera plenarne posiedzenie Komitetu w drodze głosowania. 

Przewodniczący Kapituły Nagrody wybierany jest w tym samym trybie, ale  

w odrębnym głosowaniu. Sekretarz Kapituły Nagrody wybierany jest przez członków 

Kapituły na pierwszym posiedzeniu tego zespołu.  

3. Przewodniczący Komitetu nie może pełnid funkcji Przewodniczącego Kapituły 

Nagrody. 

4. Skład Kapituły Nagrody powoływany jest na cały okres kadencji Komitetu. 

5. W przypadku zachodzenia konfliktu interesów, w związku z występowaniem 

powiązao zawodowych, rodzinnych czy innych o istotnym znaczeniu dla 

obiektywizmu podejmowanych decyzji, członek Kapituły zobowiązany jest do 

wyłączenia się z postępowania. W takiej sytuacji zastępuje go wyznaczony przez 

Przewodniczącego Kapituły członek KNE PAN. 

6. Obrady Kapituły Nagrody są tajne. Sekretarz Kapituły Nagrody sporządza protokół 

koocowy wraz z wynikiem głosowania oaz merytorycznym uzasadnieniem wyboru.        

7. Posiedzenia Kapituły Nagrody zwołuje jej Przewodniczący. 

 

III. Zasady wyłaniania Laureatów 

§4  

1. Uprawnienia do zgłaszania kandydatów do Nagrody mają placówki 

uniwersyteckie, instytuty PAN, muzea etnograficzne oraz inne instytucje związane z 

naukami etnologicznymi, a także członkowie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 

popierający (w liczbie trzech) jednego wskazanego kandydata. Każdy członek 

Komitetu może poprzed tylko dwóch kandydatów w ramach jednego konkursu. 

2. Do zgłoszenia kandydatury do Nagrody wraz z merytorycznym uzasadnieniem należy 

dołączyd publikację książkową i jej wersję elektroniczną (PDF) oraz dwie 

rekomendacje przygotowane specjalnie na potrzeby konkursu, opracowane przez 

samodzielnych pracowników naukowych (dr hab. i/lub profesorów) spoza placówki, 

z którą kandydat jest powiązany zawodowo. 
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3. Zgłoszenie do konkursu Nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej KNE. Zgłoszenie należy 

dostarczyd do Przewodniczącego Kapituły na adres podany w Ogłoszeniu, 

z dopiskiem „Nagroda im. Bronisława Malinowskiego”. W przypadku wysłania 

zgłoszenia drogą pocztową liczy się data nadania przesyłki wraz z dokumentacją. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeo do Nagrody, harmonogram prac opiniodawczych  

i datę ogłoszenia wyników wskazuje Kapituła Nagrody w porozumieniu  

z Prezydium KNE PAN, ogłaszając tę decyzję w corocznym komunikacie 

zamieszczonym na stronie KNE PAN.  

§5 

1. Wyboru laureata/laureatów dokonuje Kapituła Nagrody po rozpatrzeniu nadesłanych 

zgłoszeo wraz z towarzyszącą im dokumentacją (recenzjami/rekomendacjami) oraz 

zapoznaniu się z dołączonymi publikacjami. 

2. Kapituła Nagrody w trakcie postępowania podejmuje decyzję o wstępnej selekcji 

nadesłanych wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym). Następnie   

w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

czterech członków Kapituły Nagrody decyduje, które publikacje zostaną nominowane  

do Nagrody.   

3. Kapituła może zwrócid się o dodatkowe recenzje lub opinie do recenzentów 

zewnętrznych. 

4. Decyzja Kapituły o przyznaniu Nagrody zapada zwykłą większością głosów  

oddanych w głosowaniu tajnym na jedną z publikacji nominowanych do Nagrody, 

przy obecności co najmniej czterech członków Kapituły. Przy równej liczbie głosów 

o wyborze laureata decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Nagrody. 

5. Kapituła Nagrody decyduje o wyborze jednego laureata (autora lub autorów 

dzieła), a w przypadku wyrównanego poziomu zgłoszonych prac może przyznad 

drugiej wysoko ocenionej pracy Wyróżnienie. 

6. Publikacje, które nie uzyskały w danym konkursie Nagrody (lub Wyróżnienia), nie 

mogą byd przedmiotem ponownych wniosków do tej Nagrody w kolejnych latach.  

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna i niepodważalna. 

 

  IV. Nagroda 
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§6 

1. Nagroda Komitetu Nauk Etnologicznych PAN ma charakter honorowy i prestiżowy, 

chod może byd także wsparta gratyfikacją finansową lub/i rzeczową, jeśli Komitet 

będzie dysponował takimi możliwościami. 

2. Nagrodę wręcza laureatowi lub laureatom (i/lub osobie/osobom wyróżnionym) 

Przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych razem z Przewodniczącym Kapituły, 

podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.  

3. W trakcie tego posiedzenia zostaje także upubliczniona lista autorów prac 

nominowanych przez Kapitułę do Nagrody, zgodnie z ich oświadczeniami 

dotyczącymi danych osobowych, stanowiącymi załącznik nr 2 do Regulaminu 

Nagrody. 

§7 

Sekretarz Kapituły przygotowuje i udostępnia informację o wyniku konkursu.     

Informacja o przyznaniu Nagrody, laureacie/laureatach, osobie wyróżnionej  

oraz autorach nominowanych będzie zamieszczona na stronie internetowej KNE PAN 

oraz Wydziału I PAN. Komitet zadba również o umieszczenie tej wiadomości  

w czasopismach i mediach społecznościowych instytucji związanych z naukami 

etnologicznymi.  

 

V. Uwagi koocowe  

§8 

Zmiany i uzupełnienia w niniejszym regulaminie zgłaszane przez członków Komitetu  

lub przez Przewodniczącego Kapituły Nagrody wymagają aprobaty Prezydium KNE 

PAN. 

§ 9 

Kapituła Nagrody w porozumieniu z Prezydium KNE PAN może bez podania przyczyny 

odwoład organizację konkursu Nagrody w danym roku. 

 

 

 


