Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego
Nagroda Dyrektorów Instytutów Historycznych w Polsce
Regulamin konkursu:
1. Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu
publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu
w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.
2. Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z
zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego
reprezentowanego przez Dyrektorów Instytutów Historii zasługuje na wyróżnienie z uwagi na
jej walory naukowe. Do konkursu można zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje
źródłowe), które ukazały się w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie
nagrody (liczy się data wydania). Ogłoszenie wyników – pierwszej, drugiej i trzeciej lokaty
następuje na corocznym zebraniu dyrektorów i dziekanów.
3. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy Instytutów oraz prezes PTH, po
konsultacji w swoim środowisku, typują trzy książki do 31 marca. Nie mogą jednak zgłaszać
książek, których autorzy pochodzą z ich ośrodka naukowego. Swoje propozycje razem z
krótką charakterystyką wskazanych publikacji wysyłają do Dyrektora Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego na adres mailowy dyrekcja.ih@uwr.edu.pl.
4. Lista nominowanych do nagrody książek wysyłana jest do każdego dyrektora Instytutu i
prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w terminie najpóźniej 7 dni od zakończenia
zbierania zgłoszeń. Każdy z dyrektorów ma do dyspozycji 3, 2 i 1 punkty, które przydziela
wyłącznie trzem książkom z przesłanej listy. Nie może jednak oddawać głosów na zgłoszone
przez siebie książki. Decyzję o przydzieleniu punktów dyrektorzy odsyłają na adres mailowy
dyrekcji Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego do 10 maja.
5. Wyniki z ostateczną punktacją i wskazaniem trzech książek, które uzyskały 1, 2 i 3 lokatę
ogłoszone zostaną na zebraniu dyrektorów instytutów i dziekanów wydziałów historycznych
w Polsce.
6. Nagrodę ma charakter honorowy i stanowi ją dyplom wręczany przez prezesa Polskiego
Towarzystwa Historycznego.
7. Informacja o przyznaniu Nagrody będzie podana do wiadomości publicznej.
8. Zmiany w regulaminie Nagrody mogą być dokonywane podczas corocznego zebrania
dyrektorów instytutów i dziekanów wydziałów historycznych.

