REGULAMIN KONKURSU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO
NA NAJLEPSZE KSIĄŻKI INFORMATYCZNE
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Polskie Towarzystwo Informatyczne ustanawia nagrodę za najlepsze polskie książki
informatyczne.
2. Celem nagrody jest uhonorowanie autorów szczególnie wartościowych opracowań z
zakresu informatyki i jej zastosowań oraz dostarczenie środowisku polskich informatyków
informacji o publikacjach zasługujących na jego szczególną uwagę.
3. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
a) publikacji naukowych,
b) publikacji edukacyjnych i popularyzatorskich.
4. W każdej z dwóch kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna i trzy wyróżnienia.
5. W szczególnych okolicznościach mogą zostać przyznane dwie równorzędne nagrody
główne, nagroda główna może nie zostać przyznana, lub mogą zostać przyznane mniej niż
trzy wyróżnienia.
6. Wybór laureatów nagrody odbywa się na zasadzie ogólnopolskiego konkursu,
przeprowadzanego nie częściej niż raz w roku kalendarzowym („rok edycji Konkursu”).
7. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą:
a) Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego lub delegowany przez niego Członek
Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
b) Członkowie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
8. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Informatycznego a Sekretarzem Kapituły Konkursu jest Sekretarz Rady
Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
9. Każdą edycję Konkursu ogłasza i podaje wyniki jej rozstrzygnięcia Kapituła Konkursu.
10. Ogłoszenie o Konkursie zamieszczane jest na witrynie internetowej Polskiego
Towarzystwa Informatycznego. Informacja o ogłoszeniu publikowana jest na stronie
głównej tejże witryny (www.pti.org.pl).
11. Ogłoszenie o Konkursie zawiera okres przyjmowania zgłoszeń, przy czym okres ten nie
może kończyć się przed upływem 31 dni od dnia ogłoszenia Konkursu.
12. Ogłoszenie o Konkursie zawiera termin podania do wiadomości wyników, przy czym
termin ten musi nastąpić przed upływem końca roku edycji Konkursu.
§ 2. Zgłoszenia do Konkursu
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające jednocześnie
wszystkie wymienione warunki:
a) Zostały wydane w formie papierowej lub elektronicznej i posiadają nadany numer
identyfikacyjny ISBN (lub ISSN w przypadku serii wydawniczych).
b) Mają charakter zwartej całości (nie są rozdziałem książki lub artykułem w
czasopiśmie).
c) Ich tematem przewodnim jest informatyka lub jej zastosowania.
d) Zostały wydane w języku polskim.
e) Ich miejsce wydania lub siedziba wydawcy mieści się w Polsce.
f) Zostały wydane nie wcześniej niż dwa lata przed rokiem edycji Konkursu.
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g) Nie są wznowieniami ani kolejnymi wydaniami (w tym poprawionymi lub
rozszerzonymi) wcześniejszych publikacji, chyba że od roku pierwszego wydania nie
upłynęło więcej niż dwa lata.
h) Nie są tłumaczeniami wcześniejszych publikacji obcojęzycznych, chyba że przekładu
dokonał sam autor.
Zgłoszenia do Konkursu dokonać może wyłącznie:
a) Autor publikacji indywidualnej.
b) Redaktor pracy zbiorowej.
c) Jeden ze współautorów publikacji – tylko w przypadku prac zbiorowych nie
posiadających wskazanego redaktora.
d) Osoba trzecia – tylko w zastępstwie osób wymienionych w ppkt. a–c i tylko w
przypadku, gdyby osoba taka nie mogła dokonać zgłoszenia osobiście z powodu
śmierci lub złego stanu zdrowia, pod warunkiem dołączenia stosownego wyjaśnienia.
Zgłoszenie do danej edycji Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem
poczty na adres podany w dotyczącym jej Ogłoszeniu.
W danej edycji Konkursu rozpatrywane będą wyłącznie te zgłoszenia, które dotarły w
stanie kompletnym w okresie wskazanym w dotyczącym jej Ogłoszeniu.
Przez zgłoszenie kompletne rozumie się zgłoszenie zawierające wszystkie wymagane
załączniki, które stanowią:
a) Formularz uczestnictwa w Konkursie według wzoru podanego w dotyczącym go
Ogłoszeniu, a zawierający w szczególności: deklarację uczestnictwa w konkursie i
akceptacji niniejszego regulaminu, podstawowe informacje o publikacji, dane
osobowe osoby zgłaszającej publikację do Konkursu oraz zgodę na ich wykorzystanie
w celu przeprowadzenia Konkursu.
b) Co najmniej jeden, a maksymalnie dwa egzemplarze publikacji zgłoszonej do
nagrody.
c) List rekomendacyjny wskazujący na walory publikacji.
d) Wyjaśnienie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. d.

6. Nadesłane zgłoszenia, w tym załączone książki, nie będą zwracane osobom zgłaszającym.
7. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie postępowania konkursowego na
pisemną prośbę osoby zgłaszającej publikację do Konkursu.
§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Nadesłane zgłoszenia podlegają ocenie merytorycznej złożonej z trzech etapów:
a) Ocena wstępna dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu i weryfikuje spełnienie
przez zgłoszenie wszystkich wymogów wymienionych w § 2.
b) Ocena zewnętrzna dokonywana jest przez recenzenta zewnętrznego, a jej celem jest
uzyskanie ujednoliconej oceny merytorycznej poszczególnych zgłoszonych publikacji.
c) Ocena finalna dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu i ma na celu ustalenie listy
laureatów. Podstawę do oceny finalnej stanowi porównanie wyników oceny
zewnętrznej zgłoszonych publikacji, jednak uwzględnia ona także opinie członków
Kapituły.
2. Recenzenta zewnętrznego wybiera Kapituła Konkursu biorąc pod uwagę:
a) kompetencje w obszarze, którego dotyczy oceniana publikacja,
b) niewystępowanie konfliktu interesów.
3. Recenzent zewnętrzny ocenia przydzieloną mu publikację w następujących trzech
aspektach:
a) Ważność publikacji, w szczególności:
i) znaczenie wybranej problematyki (niszowa – w centrum uwagi),
ii) zakres ujęcia tematu (wąski – szeroki),

iii) aktualność tematyki (przestarzała – rozwojowa).
b) Poziom merytoryczny treści, w szczególności:
i) poprawność metodologiczna i merytoryczna,
ii) poprawność terminologiczna,
iii) dostosowanie treści i języka do docelowej grupy czytelników,
iv) dobór literatury źródłowej.
c) Poziom techniczny publikacji, w szczególności:
i) estetyka i ergonomia,
ii) nowatorstwo formy,
iii) poprawność językowa,
iv) opracowanie literatury źródłowej.
4. Recenzent zewnętrzny podaje kilkuzdaniowe uzasadnienie opisowe dla każdego z
wymienionych w pkt. 3 aspektów, starając się uwzględnić wszystkie opisane tam kryteria,
może też uwzględnić inne kryteria wpisujące się w te aspekty.
5. W uzasadnionych sytuacjach Kapituła Konkursu może wyznaczyć drugiego Recenzenta
zewnętrznego.
6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w drodze głosowania tajnego zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 50% swojego składu.
§ 4. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu.
1. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu ogłaszane są oficjalnie na ceremonii wręczenia nagród.
2. O dokładnym miejscu i czasie ceremonii laureaci informowani są z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Ogłoszone wyniki rozstrzygnięcia Konkursu publikowane są na witrynie internetowej
Polskiego Towarzystwa Informatycznego pod adresem wskazanym w Ogłoszeniu o
Konkursie.
4. Polskie Towarzystwo Informatyczne może rozpowszechniać informacje o wynikach
rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem innych mediów.
5. Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznając nagrodę główną lub wyróżnienie w
kategorii publikacji naukowych zaświadcza o uznaniu nagrodzonej publikacji za „dzieło
wybitne”.
6. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
7. Autor, redaktor, wydawca i dystrybutorzy nagrodzonych książek mają prawo
wykorzystywać następujące sformułowania:
a) w opisie książek, które otrzymały nagrodę główną w kategorii publikacji naukowych sformułowanie: „Informatyczna Książka Naukowa Roku – PTI 2XXX”,
b) w opisie książek, które otrzymały nagrodę główną w kategorii publikacji innych niż
naukowe - sformułowanie: „Informatyczna Książka Roku – PTI 2XXX”,
c) w opisie książek, które otrzymały wyróżnienie - sformułowanie: „Wyróżnienie w
Konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2XXX”,
gdzie 2XXX oznacza rok edycji Konkursu, w którym nagrodzono książkę.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.
2. Zmiany Regulaminu są dokonywane w tym samym trybie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Kapituła
Konkursu.

