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REGULAMIN KONKURSU  
„KSI ĄŻKA GEOPOLITYCZNA ROKU 2013” 

 
 
Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Konkurs „Książka Geopolityczna Roku” jest organizowany w celu popularyzowania 
problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce 
międzynarodowej.  
2. W konkursie oceniane są publikacje naukowe (monografie, prace zbiorowe) z zakresu: 
geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii 
historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych 
dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym, metodologii nauk społecznych w 
odniesieniu do spraw międzynarodowych. W konkursie nie biorą udziału książki o 
charakterze publicystycznym. Dopuszczana jest memuarystyka i zredagowane wydania 
dokumentów źródłowych odnoszących się do problematyki międzynarodowej. 
 

§ 2 
 
Organizatorem konkursu „Książka Geopolityczna Roku” zwanego dalej „Konkursem” jest 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne. 
 

§ 3 
 
 1. Nagroda ma charakter honorowy. 
 2. W skład nagrody wchodzi: 

• Statuetka wg wzoru przyjętego przez Zarząd PTG oraz dyplom. 
• Nagrody rzeczowe wg osobnego postanowienia Zarządu PTG 

 
 
Etapy Konkursu 
 

§ 4 
 1. Konkurs składa się z 3 etapów. 
 Etap I  – do dnia 9 lutego 2013 r.  – publiczne zgłaszanie propozycji konkursowych 
(brak limitu zgłoszeń) 
 Etap II  – do dnia 17 lutego 2013 r. – władze PTG (Zarząd w konsultacji z Radą 
Naukową) wyłaniają dziesięć nominacji konkursowych. 
 Etap III  – FINAŁ – do dnia 3 marca 2014 r. przesyłanie ankiet konkursowych z listą 
dziesięciu nominowanych książek do członków Jury Konkursu. Publiczne ogłoszenie laureata 
odbędzie się do 24 marca 2014 r.  
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 2. Do danej edycji Konkursu można zgłaszać książki o charakterze naukowym wydane 
wyłącznie w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 31 grudnia 
2013 roku. Warunkiem zakwalifikowania książki do Konkursu jest wyraźne oznaczenie na 
stronie tytułowej/redakcyjnej roku 2013 jako roku wydania publikacji. Miejsce wydania nie 
ma znaczenia. 
 3. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których autorami /współautorami 
są: 

a) członkowie władz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (zarząd, komisja 
rewizyjna), 

b) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) do III stopnia pokrewieństwa w linii 
prostej i bocznej. 

 4. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są: 
a) osoby fizyczne (każdy członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego ma prawo do 

zgłoszenia maksymalnie trzech książek, pozostałe osoby mogą zgłaszać po jednej 
książce), 

b) osoby prawne, w tym w szczególności wydawnictwa – każdy wydawca ma prawo 
zgłoszenia do dziesięciu książek. 

 5. Zgłoszenie powinno zawierać opis bibliograficzny książki w postaci: Autor 
(autorzy, redaktor/redaktorzy), tytuł, wydawca, miejsce i data wydania).  
 6. Zgłoszenia należy dostarczyć listownie na adres PTG (al. Pokoju 6/64, 42-207 
Częstochowa) lub elektronicznie na adres konkurs@ptg.edu.pl z dopiskiem „Konkurs 2013” 
do dnia 9 lutego 2013 r. (w przypadku wysłania pocztą tradycyjną zgłoszenia decyduje data 
stempla pocztowego zgłoszenia, w przypadku zgłoszeń elektronicznych ostateczna data mija 
o północy 9.02.2013). Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą uczestniczyły w 
konkursie. 
 
 
Jury 

§ 5 
 1. Członkowie jury powołani są przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego.  
 2. W skład jury wchodzi nie mniej niż dziesięciu badaczy, specjalizujących się w 
tematyce międzynarodowej (geopolityka, geografia polityczna, geostrategia, międzynarodowe 
stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki 
wojskowe, europeistyka, studia wschodnie, itp.), posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora.  
 3. Członkowie jury nie mogą głosować na książki, których są autorami, współautorami 
lub redaktorami naukowymi (nie dotyczy recenzji). 
 4. Władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego rekomendują jury w ocenie 
książek kryteria PTG oceny publikacji z zakresu spraw międzynarodowych, opracowane w 
2013 r. i udostępnione pod adresem: 
http://ptg.edu.pl/kryteria-oceny-prac-z-zakresu-spraw-miedzynarodowych/ 
 5. Głosowanie odbywa się za pomocą ankiet elektronicznych. 
 6. Każdy z członków jury ma do dyspozycji 10 pkt., które może dowolnie 
rozdysponować, przyznając całą pulę jednej książce, bądź dzieląc ją na kilka (najmniejszą 
wartością, jaką może przyznać jest 1 pkt.). Nie ma obowiązku wykorzystania całej puli 
punktacyjnej. 
 7. Książka, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów otrzyma tytuł Książki 
Geopolitycznej Roku 2013. Książka znajdująca się na pozycji drugiej otrzyma wyróżnienie. 
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W przypadku zajęcia pierwszego miejsca ex aequo przez dwie lub więcej książek. wszystkie 
otrzymują tytuł. Wówczas Zarząd PTG może odstąpić od przyznania wyróżnienia.  
 

§ 6 
 
 1. Nagrody w Konkursie będą wręczane na Uniwersytecie Rzeszowskim (duża aula) 
podczas inauguracji ogólnopolskiej konferencji naukowej – VI Zjazd Geopolityków Polskich 
(25-26.04.2014). 
 2. Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec przesunięciu z ważnego powodu. 
 3. Laureat nagrody ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o 
jej uzyskaniu. 
 4. Laureat nagrody ma prawo wykorzystać fakt jej uzyskania podczas promocji 
nagrodzonej książki. 
 5. Polskie Towarzystwo Geopolityczne zobowiązuje się do promocji nagrodzonych 
książek wg zasad przyjętych przez Zarząd PTG. 
 
Postanowienia końcowe 
 

§ 7 
 
 1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy konkursu 
zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 
internetowej organizatora (www.ptg.edu.pl). 
 2. W przypadku nieodebrania nagród w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu, nagroda przechodzi do kolejnej edycji Konkursu. 
 3. Głównym patronem medialnym konkursu jest dziennik internetowy: 
„Geopolityka.net” (ISSN 2353-2335).  
 

 
 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 
Częstochowa, 3 stycznia 2014 r. 


