Regulamin 2. edycji konkursu
na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej
„Publikuj.dr”
Zadaniem Konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr” jest
wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych,
a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie
ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki. Organizatorzy Konkursu stawiają sobie
również za cel integrację w ramach „Biuletynu Polonistycznego” informacji o bieżącym życiu
naukowym i prezentację ich w przystępnej formie.
A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr” (zwany dalej
„Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Redakcję
„Biuletynu Polonistycznego” oraz Radę „Biuletynu Polonistycznego” (zwane dalej łącznie
„Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które obroniły rozprawę
doktorską w 2017 roku w jednej z jednostek współtworzących „Biuletyn Polonistyczny”.
B. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest organizowany w okresie od 19 lutego 2018 roku do 17 czerwca 2018 roku.
Prace konkursowe można nadsyłać do 20 maja 2018 roku, przy czym decydujące znaczenie
dla oceny zachowania terminu ma data stempla pocztowego lub data wpływu wiadomości
email ze zgłoszeniem na adres redakcja@biuletynpolonistyczny.pl. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy systemów informatycznych lub niedostarczenie
wiadomości e-mail w terminie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca
2018 roku.
Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za
pośrednictwem mediów społecznościowych będzie można oddawać od 21 maja 2018 roku do
17 czerwca 2018 roku.
C. Komisja Konkursowa
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu,
Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję
Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Nagrody i wyróżnienia
Laureat nagrody głównej otrzyma stypendium naukowe w wysokości 4.000 zł.
Wyróżnienia:
Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich będzie mógł wybrać
z oferty Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN książki o łącznej wartości 200 zł.
Dodatkowo przewidziane jest wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska
największą liczbę głosów w ankiecie udostępnionej na stronie “Biuletynu Polonistycznego”.
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E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Forma popularyzacji wyników obronionej rozprawy doktorskiej może być zróżnicowana.
Poprzez pracę konkursową rozumiana jest dowolna forma popularyzacji rozprawy
doktorskiej autora (np. opis, prezentacja, film, nagranie audio, komiks).
2. Do udziału w Konkursie przyjmowane będą prace konkursowe popularyzujące wyniki
rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, w postaci
umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
Oceniana będzie pomysłowość autora, atrakcyjność przekazu oraz jego walor
popularyzatorski.
Prace należy przesyłać na adres „Biuletynu Polonistycznego”: Nowy Świat 72, 00-330
Warszawa lub na adres mailowy: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl, z dopiskiem „Konkurs”.
3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie są oceniane przez Komisję Konkursową. Każdy
z członków komisji może przyznać od 1 do 10 punktów każdej z trzech dowolnie wybranych
przez siebie prac, a zatem każda praca może otrzymać od Komisji maksymalnie 50 punktów.
Członek Komisji oceniającej prace nie może przyznawać punktów doktorantom, których
prace doktorską recenzował lub był jej promotorem. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, a recenzent
lub promotor wskaże, że chciałby przyznać punkty pracy konkursowej danego doktoranta,
decyzję o przyznaniu punktów temu doktorantowi lub innej osobie podejmuje w zastępstwie
członka Komisji redaktor naczelny Biuletynu Polonistycznego.
Sposób głosowania i liczba punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji
Konkursowej nie są ujawniane, upubliczniany jest jedynie wynik końcowy.
Dodatkowo na stronie internetowej „Biuletynu Polonistycznego” zostanie uruchomiona
ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów.
Każdy głosujący za pośrednictwem ankiety podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
i może oddać tylko jeden głos.
Praca, która w ankiecie uzyska najwięcej głosów otrzymuje 10 punktów. Kolejne prace
otrzymują odpowiednio 7 i 5 punktów. Prace, które pod względem liczby otrzymanych
głosów, zajęły czwarte i kolejne miejsca nie otrzymują punktów.
Punkty przyznane przez Komisję i przez publiczność w ankiecie zostaną zsumowane
po zakończeniu głosowania.
W przypadku remisu rozstrzygający głos ma Komisja Konkursowa. Żaden z członków Komisji
nie może się wstrzymać od głosu.
Uczestnik Konkursu, który uzyskał najwyższą liczbę głosów otrzymuje nagrodę główną,
zaś kolejne trzy osoby – wyróżnienia. Uczestnik, który otrzymał największą liczbę głosów
w ankiecie zamieszczonej na stronie „Biuletynu Polonistycznego” otrzymuje wyróżnienie
publiczności.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie aż do
jego rozstrzygnięcia, a także prawo nieprzyznania nagrody głównej w Konkursie.
4. Lista zwycięzców Konkursu podana zostanie w „Biuletynie Polonistycznym” w czerwcu
2018 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji statusu doktoranta każdego z uczestników
Konkursu.
6. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator Konkursu zastrzega sobie
prawo ich publikacji na stronach internetowych oraz w „Biuletynie Polonistycznym” w dziale
Prace doktorskie i habilitacyjne. Autorzy prac konkursowych udostępniają materiały
nadesłane na konkurs na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie
niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL) i oświadczają, że

przysługują im majątkowe prawa autorskie do nadesłanych materiałów w zakresie
wystarczającym do udzielenia takiej licencji.
F. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki
określone w regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody
lub wyróżnienia i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, Fundatora jak
również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. W przypadku
wykluczenia uczestnika lub przyznania jednemu z laureatów wyróżnienia nagrody głównej,
nagroda główna lub wyróżnienie przypada odpowiednio osobie, która uzyskała następną w
kolejności najwyższą liczbę punktów po (odpowiednio) laureacie nagrody głównej lub
ostatnim nagrodzonym laureacie wyróżnienia.
2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla: (i) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, (ii) wydania przyznanych
nagród, oraz (iii) publikacji pracy konkursowej na stronach internetowych oraz w „Biuletynie
Polonistycznym”, zgodnie z postanowieniami punktu E.6. powyżej. Organizator jest
administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i przetwarza je zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz.
922). Na potrzeby wskazane w zdaniu pierwszym powyżej Organizator przetwarza
następujące dane osobowe uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane
dotyczące statusu doktoranta (uczelnia, wydział, rok obrony pracy doktorskiej), adres e-mail,
numer telefonu, numer rachunku bankowego. Organizator udostępnia dane osobowe
uczestników Konkursu Fundatorowi. Dane osobowe nagrodzonych uczestników ujawnione
w publikacji pracy konkursowej na stronach internetowych oraz w „Biuletynie
Polonistycznym” będą ograniczać się do: imienia i nazwiska uczestnika oraz danych
dotyczących statusu doktoranta (uczelnia, wydział, rok obrony pracy doktorskiej). Uczestnicy
podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania,
z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub żądanie usunięcia danych mogą
uniemożliwić uwzględnienie uczestnika w Konkursie, a także wydanie nagród. Dane po ich
wykorzystaniu dla celów określonych w zdaniu pierwszym powyżej zostaną niezwłocznie
usunięte.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie
wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż
7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek
roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie
później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, jeżeli została ona zgłoszona
w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa
w porozumieniu z Organizatorem i jej decyzje są ostateczne.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej
BiuletynPolonistyczny.pl oraz w siedzibie Organizatora.
6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu.

