
Regulamin Konkursu o nagrodę im. Anselma L. Straussa na najlepszą publikację roku 

z obszaru interakcjonizmu symbolicznego  

 

§ 1 

Konkurs 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Socjologii 

Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu. 

2. Celem Konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań twórczo 

rozwijających teoretyczną i metodologiczną perspektywę interakcjonizmu 

symbolicznego. 

3. Nagroda przyznawana jest za publikację (artykuł lub książkę), która ukazała się w 

roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub rok wcześniej i nie była zgłaszana w 

poprzednich edycjach Konkursu. 

4. W Konkursie mogą brać udział prace w istotny sposób wykorzystujące i rozwijające 

perspektywę interakcjonizmu symbolicznego, które opierają się na empirycznym 

badaniu jakościowym wykonanym ze znacznym udziałem autora (autorów) lub/i 

analizy teoretyczne lub metodologiczne. 

5. Przynajmniej jeden z autorów publikacji mieszka w chwili zgłoszenia w Polsce. 

6. Publikacja jest dostępna w Polsce. 

7. Szczególne wyróżnienie (wraz z nagrodą główną lub niezależnie od niej) jury 

konkursu może przyznać pracom, osadzonym w paradygmacie interpretatywnym, 

które w twórczy sposób nawiązują do interakcjonizmu symbolicznego, w tym między 

innymi, do dorobku naukowego Anselma L. Straussa, rozwijając pragmatystyczne, 

strukturalne, teoretyczne i empiryczne wątki jego prac. 

§ 2 

Zgłaszanie prac 

1. Konkurs organizowany jest corocznie. 

2. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez czynnego członka PTS. Jedna 

osoba może zgłosić jedynie jedną pracę do konkursu. 



3. Zgłoszenie musi zawierać pełne dane bibliograficzne publikacji oraz uzasadnienie 

wyboru (300-500 wyrazów). Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem należy przesłać na dwa 

adresy elektroniczne marek.gorzko@gmail.com, anna.kacperczyk@gmail.com  

4. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia każdego roku.  

5. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych Konkursu, wymagań 

zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 3 

Nagrody i ogłoszenie wyników 

1. Nagrodę główną otrzymuje jedna publikacja w każdej edycji Konkursu. 

Beneficjentami nagrody są w jednakowym stopniu wszyscy jej autorzy. 

2. Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienie. Jury ma prawo nie przyznawać 

nagrody. 

3. Nagroda ma znaczenie prestiżowe. Autorowi (autorom) wręczana jest nagroda 

rzeczowa. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 maja każdego roku a wyniki są ogłaszane 

na stronie internetowej PTS, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS 

oraz w najbliższym numerze Przeglądu Socjologii Jakościowej. 

5. Jury ma prawo zamieścić recenzje nagrodzonych i wyróżnionych prac w Przeglądzie 

Socjologii Jakościowej. 

6. Nagrody rzeczowe wręczane są na najbliższej konferencji naukowej organizowanej 

lub współorganizowanej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego 

Interakcjonizmu PTS. 

§ 4 

Jury 

1. Osoby do jury konkursu nominuje Zarząd Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego 

Interakcjonizmu spośród członków Sekcji. 

2. Jury składa się z przewodniczącego, dwóch członków oraz dwóch zastępców. Jeden z 

członków jury pełni rolę sekretarza Konkursu. 



3. Członek jury powiązany z autorem pracy rodzinnie, poprzez relacje służbowe lub inne 

zależności organizacyjne jest wyłączony z oceniania tej pracy. Jego funkcje w tym 

zakresie przejmuje jeden z zastępców. 

4. Jury może powołać do współudziału w swych pracach ekspertów. 

5. Obrady jury są tajne i mogą odbywać się drogą elektroniczną. 

6. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5 

Regulamin 

1. Jury ma prawo interpretować niniejszy regulamin i określać inne, szczegółowe zasady 

Konkursu. 

2. Regulamin jest wprowadzany drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd Sekcji 

Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS, zatwierdzanej następnie 

przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

3. Zmiana regulaminu odbywa się drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd Sekcji 

Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS, zatwierdzanej następnie 

przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

 


