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Konkurs im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.
Regulamin

W 2001 r. z inicjatywy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ufundowana została Nagroda im.
Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla najlepszej książki poświęconej historii
Europy Środkowej w XIX i XXI wieku, opublikowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Patronami Nagrody są dwaj wybitni historycy krakowscy związani z
Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszących się ogromnym autorytetem w środowisku
akademickim z racji ich pracy naukowej oraz bezkompromisowej postawy w trudnych
latach komunizmu. Obaj zajmowali się historią Europy Środkowej w XIX wieku,
wypełniając swoim dorobkiem luki w polskich badaniach historycznych. Konkurs
obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku,
które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach
przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.
Prawo rekomendacji do Nagrody mają wszelkie instytucje związane z
prowadzeniem i publikowaniem badań historycznych: uniwersytety i szkoły wyższe,
akademie nauk, instytucje kulturalne, instytuty badawcze, wydawnictwa naukowe,
ambasady i konsulaty oraz laureaci poprzednich edycji Nagrody. Wyboru laureata
dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs.
Decyzję podejmowane są w dwóch tajnych głosowaniach poprzedzonych
prezentacją recenzji i dyskusją na temat nadesłanych książek. W pierwszym głosowaniu
przyznawane są nominacje dla 10 najlepszych prac wybranych przez Kapitułę spośród
nadesłanych książek.
W drugim spośród książek nominowanych wyłoniony zostaje laureat Nagrody Głównej.
Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu
naukowym i popularyzatorskim. Jest wyłaniana w tej samej procedurze, co Nagroda
Główna. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się tradycyjnie 13 grudnia w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundatorem Nagrody Głównej, która wynosi 10 tys. PLN
jest Wydawnictwo Literackie.
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Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i rekomendacją do konkursu prosimy nadsyłać
do 30 października na adres:
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

Skład Kapituły Nagrody:
prof. dr hab. Michał Pułaski - przewodniczący
dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ
prof. dr hab. Andrzej Chwalba
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
red. Tomasz Fiałkowski
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki
dr Elżbieta Orman
dr hab. Stanisław Pijaj
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka
dr Ewelina Szpak (sekretarz)
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