
REGULAMIN 

Nagrody  im. Gerarda Labudy 
 

§ 1 

1. Nagrodę im. Gerarda Labudy, zwaną dalej Nagrodą, przyznaje się nie rzadziej niż co trzy lata za 

wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa.  

2. Zgodnie z tradycją badawczą Patrona Nagrody preferowane będą prace prezentujące wysoki 

poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane 

pięknym językiem, cechujące się jasnością wywodu i zrozumiałe dla  czytelników spoza świata 

nauki.  

 

§ 2 

1. Nagroda jest jedna i przyznawana jest tylko osobom indywidualnym. W wyjątkowych  wypadkach 

może zostać przyznana za pracę zespołową, pod warunkiem, że wszyscy autorzy spełniają 

regulaminowe kryteria.  

2. Laureatem Nagrody może zostać badacz (lub zespół badaczy) w wieku do 40 lat.  

3. Nagroda może zostać przyznana za: 

a) pracę naukową – książkę, opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat,  

b) cykl prac – publikacji książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich 

trzech lat,  

c) pracę jeszcze niepublikowaną. 

d) Zgłaszane dzieła mogą mieć także charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, 

źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę o 

Kaszubach i Pomorzu. 

e) W przypadku prac zespołowych Nagroda jest dzielona równo pomiędzy autorów.  

 

§ 3 

1. Nagrodę przyznaje  Kapituła, w której skład wchodzą:  

a) Trzy osoby wskazane przez Zarząd Instytutu Kaszubskiego, w tym obligatoryjnie Prezes 

Instytutu, który jednocześnie pełni rolę przewodniczącego Kapituły. 

b) Dwie osoby wskazane przez rodzinę prof. G. Labudy. 

c) W wypadku braku takiego wskazania osoby te wybiera Zarząd Instytutu Kaszubskiego, w 

tym co najmniej jedną reprezentującą poznańskie środowisko naukowe. 

2. Udział w pracach Kapituły ma charakter honorowy. 

3. Kapituła może powołać recenzentów do oceny zgłoszonych wniosków.  

4. Informacja o Nagrodzie i możliwości zgłaszania kandydatur jest upowszechniania na stronie 

internetowej Instytutu Kaszubskiego, na łamach prasy oraz drogą listowną (pisma kierowane do 

instytucji naukowych zajmujących się badaniami kaszubo- i pomorzoznawczymi). 
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5. W ogłoszeniu każdorazowo podawany jest szczegółowy harmonogram, z uwzględnieniem terminu 

zgłaszania kandydatur, procedury recenzowania oraz terminu wręczenia Nagrody 

6. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne (także członkowie Kapituły), jak i 

instytucje akademickie, organizacje pozarządowe, w tym towarzystwa naukowe, redakcje 

czasopism naukowych, muzea itp.  

7. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się przysyłając wypełniony formularz, będący załącznikiem do 

niniejszego regulaminu. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) 3 egz. rekomendowanej pracy (o której mowa w par. 3 pkt a) lub też cyklu publikacji 

(o których mowa w par. 3 pkt b) 

b) wersję elektroniczną i wydruk (maszynopis) w wypadku pracy niepublikowanej (o 

której mowa w par. 3 pkt c).  

8. Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody w danym roku za żadną ze zgłoszonych prac.  

 

§ 4 

1. Wysokość Nagrody każdorazowo określa Zarząd Instytutu Kaszubskiego. 

2. Osoba wyróżniona otrzymuje także dyplom pamiątkowy. 

3. Informacja o przyznaniu nagrody jest zamieszczana na stronie internetowej Instytutu i w miarę 

możności upowszechniana  innymi środkami przekazu. 

 

§ 5 

1. Niniejszy Regulamin Nagrody, sformułowany z udziałem Rodziny Profesora został zatwierdzony 

przez Zarząd Instytutu Kaszubskiego.  

2. Zmiany w regulaminie uchwala Zarząd Instytutu Kaszubskiego w głosowaniu jawnym.  

3. Zmiany uzyskują prawomocność w wyniku decyzji podjętej większością kwalifikowaną. 

 

 

 

 

 


