KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, dn. 16 listopada 2018 r.
l. dz. .405 /KRIA/2018/w

Przewodniczący Rad Okręgowych Izb Architektów RP
wg adresów

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Izba Architektów RP przygotowuje się do wyboru nominacji oraz kandydatów do „Nagrody
Prezesa Izby Architektów RP dla autorów za najlepszy opublikowany materiał w latach 2017-2018,
związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”.
Głównym kryterium wyboru będzie merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo, wizualnie
i językowo, sposób przedstawienia wyżej wymienionej tematyki.
Spośród opiniowanych przez Izbę Architektów RP publikacji na temat zawodu architekta oraz
samej architektury, opublikowanych w okresie styczeń 2017 - grudzień 2018 roku, w mediach
niezajmujących się profesjonalnie architekturą i budownictwem, Jury konkursu KRIA nominuje do oceny
Krajowej Rady IARP pięć prac dziennikarskich.
Podstawę dokonywania wyboru będzie stanowił monitoring mediów za okres 1.01.2017 do
31.12.2018, oraz zgłoszenia z izb okręgowych do Biura Krajowej Rady, przede wszystkim dotyczące
publikacji w mediach lokalnych.
Zgłaszanie propozycji do nagrody, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w okręgu, musi być
zgodne z Regulaminem Nagrody. Propozycje do nagrody Prezesa KRIA proszę przesyłać na adres Biura
IARP, w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagrody, nastąpi podczas Targów Budownictwa
i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu w dniu: 13.02.2019 r. Wyniki konkursu oraz nagrodę laureatowi
wręczy kol. Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Izby Architektów RP.
Informacje, jakie powinny być uwzględnione w zgłoszeniu materiału dziennikarskiego:
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwisko i imię autora
2. Tytuł artykułu, nagrania lub filmu
3. Data publikacji lub emisji
4. Nazwa gazety lub innego medium
5. Skan artykułu, płyta, inny nośnik z nagraniem lub adres www
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Pomocnicze kryteria wyboru kandydata:
1. Publikacja atrakcyjna pod względem językowym i wizualnym
2. Publikacja w języku zrozumiałym dla przeciętnego "Kowalskiego"
3. Autor publikacji (artykuł, multimedia) wyraźnie podkreśla rolę twórcy opisywanego obiektu,
decydującą o jego walorach pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, oraz opisując
działania dotyczące przestrzeni, podkreśla znaczące uczestnictwo architekta w jej kreowaniu
W razie wątpliwości i zapytań prosimy o kontakt z pełnomocnikiem KRIA ds. Nagrody Dziennikarskiej kol.
Izabelą Klimaszewską 601 702 649 klimaszewska@izbaarchitektow.pl
Niezależnie od powyższego składamy podziękowania Izbom Okręgowym, które uprzedzając niniejsze
pismo, przesłały już do Krajowej Rady propozycje zgłoszeń do Nagrody. Zgłoszenia te wchodzą w skład
materiałów, podlegających ocenie i decyzjom o udzieleniu nominacji oraz nagrody w edycji rozstrzyganej
w 2019r.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Wojciech Gwizdak , Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady IARP
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