
 
REGULAMIN

NAGRODY IM. BOLESŁAWA PRUSA
( EDYCJA 2020)

                                                             § 1
Nagroda  im.  Bolesława  Prusa,  ustanowiona  została  uchwałą  Stowarzyszenia
Dziennikarzy  Polskich  w  latach  sześćdziesiątych  ubiegłego  stulecia,
kontynuacją   w latach 80 zajęło się   Stowarzyszenie  Dziennikarzy PRL. Po
kilkuletniej  przerwie,   w  roku  2015,   decyzją  Prezydium   Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP przyznawanie  nagród wznowiono. W nowej formule laureaci
otrzymują  statuetki:  „Złotego  Prusa”  i  „Zielonego  Prusa”.  O   prestiżowe
nagrody   mogą  się  ubiegać  dziennikarze   prasy,  radia,  telewizji,  agencji  i
Internetu.  Problematyka  społeczna  w  publikacjach  kandydatów  stanowi  nie
jedyny, ale istotny atut w  kryteriach ocen Kapituły. 
                                                        § 2
Nagroda  jest  dwustopniowa:  „Złoty  Prus”  za   całokształt  dokonań
dziennikarskich w wieloletniej zawodowej karierze i „Zielony Prus”  za wybitne
osiągnięcia  publicystyczne,  dojrzałość  twórczą   młodych  dziennikarzy do 35
roku życia.
                                                         § 3
Kandydatów  do  Nagrody  im.  Bolesława  Prusa  mogą  zgłaszać:  kolegia  i
kierownictwa redakcji  prasy,  radia,  telewizji,  portali  internetowych,  agencji  i
klubów  twórczych  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP,  Prezydium  Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zarządy oddziałów Stowarzyszenia
Dziennikarzy  RP,  inne  stowarzyszenia  i  organizacje  dziennikarskie,  oraz
indywidualnie dziennikarze. Zgłoszenia przyjmowane są, w formacie  (PDF i
JPG)  przesyłane pod adresem:  zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl. Muszą zawierać
wyczerpujące  uzasadnienie,  wzbogacone  o  2-  3  publikacje,   adres  mailowy,
numer  telefonu,  oraz  CV  kandydata  plus  zdjęcie.  W  przypadku  zgłoszeń
osobistych wymagane jest poparcie dziennikarza członka stowarzyszenia .

§ 4
 Do nagrody głównej oraz nagrody w kategorii młody dziennikarz, Kapituła 
nominuje, spośród zgłoszonych kandydatów, od 2 do 5 dziennikarzy w każdej 
kategorii. Liczbę nominowanych każdorazowo ustala Kapituła. Nazwiska 
nominowanych ogłaszane będą w mediach.

             § 5 
Spośród nominowanych, w drodze głosowania, Kapituła  wybiera  laureatów.
W warunkach pandemii, w roku 2021, głosowanie odbywa się online. Wyniki
głosowania  zapisane   w  protokole,  podpisanym  przez  przewodniczącego
Kapituły   przechowuje się  w sejfie ZG SDRP do czasu ogłoszenia podczas
uroczystego wręczenia nagród.



§ 6
Kapituła  nagrody im Bolesława  Prusa,  składa  się   z  dowolnej  liczby osób  ,
desygnowanych przez Prezydium ZG SDRP. Kapitułę,( edycja 2020), tworzą:
prof.  dr  hab.  Janusz Adamowski – przewodniczący,  Irena Piłatowska-Mądry,
Krystyna  Mokrosińska,  Helena  Ciemińska-Kowalik,   Sławomir  Pietrzyk,
Przemysław Talkowski, Jakub Tarka, Zbigniew Bajka, Ireneusz Michał Hyra, ,
Tomasz Miłkowski, Andrzej Maślankiewicz, Jacek Snopkiewicz,. 

                                                                 § 7
Termin zgłoszeń kandydatów upływa 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 24,00 .
Ogłoszenie  nominowanych nastąpi 30 sierpnia na portalu dziennikarzerp oraz
w  komunikatach  prasowych.  Uroczystość  wręczenia  statuetek  i  dyplomów,
jeżeli warunki pandemiczne pozwolą,  przewidziano na drugą dekadę września
2021.   
                                                                §  8  

Organizatorem  konkursu  nagród  im  Bolesława  Prusa  jest  Zarząd  Główny
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Sponsorami
przedsięwzięcia: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców  „Repropol”, Rada
Miejska Nałęczów, Burmistrz Nałęczowa. Projektantem statuetek jest rzeźbiarz,
prof. Marian Molenda.
                                                                 § 9

 Wszystkie  kwestie  nieuregulowane w powyższym Regulaminie  pozostają  w
gestii organizatora, a  wszelakie decyzje są ostateczne. Od decyzji Kapituły nie
przysługuje odwołanie.

          § 11
Regulamin   uchwalony  i  zatwierdzony  przez  Prezydium Zarządu  Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  17 maja 2021 roku w Warszawie. 
 
 


