Regulamin przyznawania “Pomorskiej Nagrody Muzealnej”
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Konkurs
odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących
z tymi muzeami za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie
nagrody.
3. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pracujące w muzeach, których główna siedziba zlokalizowana
jest na terenie województwa pomorskiego lub osoby współpracujące z nimi. Przez „Muzeum”
rozumie się instytucje zdefiniowane w „Ustawie o Muzeach” z 21 listopada 1996 z późniejszymi
zamianami, tzn. taką, której statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz muzea kościelne Zgłoszenia kandydatur do Nagrody dokonuje się w formie
pisemnej, na formularzach rozesłanych do muzeów oraz dostępnych pod adresem
www.muzealnicy.org w zakładce “Do pobrania” do 31 marca roku następnego.
4. Nagrody
Przyznawane są trzy równorzędne nagrody indywidualne (finansowe) oraz nagroda honorowa
(w postaci statuetki) dla instytucji muzealnej za szczególne osiągnięcia (typu: wystawa, projekt
edukacyjny, itp) w roku poprzedzającym jej wręczenie. Kapituła konkursu nie musi przyznawać
wszystkich przewidzianych nagród. Wysokość nagród finansowych będzie określana każdorazowo
w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych edycji Konkursu.
5. Kapituła konkursu i zgłaszanie kandydatur do nagrody
Celem działania Kapituły jest wyłonienie laureatów Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur.
W skład Kapituły (12 osób) wchodzą przedstawiciele:
-Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego (2 osoby)
-Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1 osoba)
-Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1 osoba)
-Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu (1 osoba)
-Stowarzyszenia Muzealników Polskich (2 osoby)
-Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego (1 osoba)
-Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (1 osoba)
-Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (1 osoba)
-Mediów pomorskich (2 osoby)
Kapituła wybierana jest na dwa lata. Kandydatów do niej wskazują wymienione wyżej instytucje
na prośbę SMP. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
a sekretarzem przedstawiciel SMP.

6. Wyłanianie laureatów Nagrody
Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła wybiera laureatów. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu. W przypadku
równego rozkładu głosów, o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego. Z posiedzenia Kapituły
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. Wręczenie Nagrody następuje podczas
uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika.

7. Postanowienia końcowe
Organizatorem konkursu jest Oddział
Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, a nagrody funduje Samorząd Województwa
Pomorskiego. Wszelkie informacje na tematy związane z konkursem uzyskać można u Sekretarza
Kapituły, pod adresem: e.malinowska@mhmg.pl
Oddział Pomorski SMP przechowuje wszystkie materiały związane z konkursem i przyznawaniem
Nagrody.

