Lubuski Wawrzyn Naukowy
Regulamin konkursu

1.

Organizatorami konkursu są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
(zwane dalej Organizatorami). Do realizacji kolejnych edycji Organizatorzy mogą zaprosić partnerów.

2.

Partnerami w organizacji konkursu są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu.

3.

Celem konkursu jest promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej,
dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

4.

Konkurs jest organizowany corocznie, informację o jego kolejnej edycji ogłaszają Organizatorzy
w lokalnych

mediach

oraz

na

własnych

stronach

internetowych

www.biblioteka.zgora.pl,

www.wimbp.gorzow.pl oraz www.wawrzyny.norwid.net.pl.
5.

Zgłoszenia książek wydanych w poprzednim roku i posiadających własny numer ISBN przyjmuje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska
Polskiego 9 (II piętro - sekretariat).

6.

Warunkiem zgłoszenia jest nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki, które później zostaną
włączone do księgozbioru WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2 egz.) i WiMBP im. Zbigniewa
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (1 egz.). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 stycznia 2018 r.
Książki przesłane w mniejszej ilości egzemplarzy nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7.

Wawrzyn przyznawany jest autorowi lub autorom książki dotyczącej dziejów lub współczesności regionu
za walory naukowo-edukacyjne bądź popularyzatorskie. Pozycja zgłoszona do Lubuskiego Wawrzynu
Naukowego musi posiadać pełen warsztat naukowy, to jest między innymi: przypisy, bibliografię oraz
recenzenta (tzn. praca została poddana naukowej recenzji przed jej wysłaniem do druku, a na stronie
redakcyjnej publikacji znajduje się stosowna informacja o tym fakcie – imię i nazwisko recenzenta bądź
recenzentów). Książki, które nie spełniają wszystkich wymogów pretendować mogą do „Nagrody Rektora
UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową”. Do konkursu nie będą przyjmowane pozycje
zbiorowe (wydane pod redakcją), kolejne wydania publikacji z lat wcześniejszych oraz edycje źródeł.

8.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać każda instytucja, organizacja, stowarzyszenie, wydawnictwo lub
osoba fizyczna, jeśli jest to zgodne z wolą autora bądź autorów. Do publikacji należy dołączyć deklarację
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przystąpienia do konkursu „Lubuski Wawrzyn Naukowy”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
9.

Oceny zgłoszonych publikacji dokonuje 5-osobowa Kapituła powołana przez Dyrektora Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Skład jej tworzą wytypowani
przedstawiciele środowisk naukowych reprezentujący: Uniwersytet Zielonogórski, Akademię im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach
którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy
Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu. Zgłoszone pozycje książkowe udostępnione zostaną członkom Kapituły w Dziale
Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Z nadesłanych książek członkowie Kapituły korzystają
na miejscu w podanych wyżej działach.

10.

Przewodniczącego Kapituły wskazuje Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w porozumieniu z Dyrektora
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

11.

Kapituła spośród książek spełniających warunki formalne wyłania dzieła nominowane (nie więcej niż
3 pozycje) oraz przyznaje Lubuski Wawrzyn Naukowy autorowi lub autorom najlepszej książki. Ponadto
Kapituła może nominować spośród książek niespełniających wszystkich wymogów formalnych nie więcej
niż 3 pozycje i przyznać „Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową”.
W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może przyznać ponadregulaminowe wyróżnienie po wcześniejszym
porozumieniu z Organizatorami konkursu.

12.

Kapituła może przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do
konkursu.

13.

Listę

nominowanych

książek

Organizatorzy

konkursu

zamieszczą

na

stronie

internetowej

www.biblioteka.zgora.pl, www.wimbp.gorzow.pl oraz www.wawrzyny.norwid.net.pl co najmniej 7 dni przed
uroczystością wręczenia Lubuskich Wawrzynów.
14.

Laureat lub laureaci Wawrzynu otrzymują:
- „Srebrne Pióro” ufundowane przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- nagrodę pieniężną ufundowaną przez: Uniwersytet Zielonogórski, Akademię im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

15.

Wyróżniony lub wyróżnieni dyplomem za najlepszą książkę popularnonaukową otrzymują:
- „Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową” („Małe Srebrne Pióro”).
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16.

Z tytułu przyznanych nagród Organizatorzy konkursu odpowiedzialni są za pobranie i odprowadzenie do
właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 z późn. zm.).

17.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem są Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

18.

Uroczystość wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbywa się w ostatni czwartek lutego w siedzibie
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze podczas Czwartku
Lubuskiego.

19.

Wszystkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzyga jego Kapituła.
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Deklaracja przystąpienia do konkursu
„Lubuski Wawrzyn Naukowy”
Osoba / Instytucja zgłaszająca publikację: ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres zgłaszającego publikację: .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ...............................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................................

Dane dotyczące autora:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres pocztowy do korespondencji: ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ...............................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................................
Tytuł zgłoszonej publikacji: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Wydawca zgłoszonej publikacji: ..................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu, mając
jednocześnie prawo do wglądu i ich modyfikacji.
Data i podpis zgłaszającego:
....................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu, mając
jednocześnie prawo do wglądu i ich modyfikacji.
Data i podpis autora:
....................................................
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