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KONKURS

Stowarzyszenie Autorów „Zaiks” i Wydawnictwo Prawnicze, mając na celu- 
rozszerzenie badań nad prawem autorskim skierowanych na poszukiwanie 
i tworzenie coraz lepszych form i warunków prawnych dla dalszego rozwoju 
polskiej twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, ogłaszają coroczny 
konkurs na prace naukowe związane z tem atyką prawa autorskiego, które 
stanowiły podstawę do uzyskania na wyższych uczelniach PRL dyplomów: 
doktora habilitowanego, doktora, m agistra lub dyplomu studium podyplomo
wego.

Prace obronione w roku akademickim 1969/19*70 należy nadśyłać w dwóch 
egzemplarzach w term inie do dnia 1 października 1970 r. pod adresem: Sto
warzyszenie Autorów „Zaiks”, Warszawa ul. Hipoteczna Nir 2 z dopiskiem 
„Konkurs”. Do prac należy załączyć odpowiednie zaświadczenie z uczelni 
o nadaniu dyplomu, a przy pracach habilitacyjnych i doktorskich ponadto od
pisy dwóch recenzji.

Nadesłane prace zostaną włączone do zbiorów bibliotecznych „Zaiksu”.
Wydawnictwo Prawnicze zastrzega sobie prawo pierwszeństwa zawarcia 

ewentualnych umów wydawniczych o wydanie nadesłanych na konkurs prac.
Nagrody pieniężne, jakimi będzie dysponować sąd konkursowy, przewidzia

no w następującej wysokości:

a) za prace habilitacyjne:

I n a g r o d a ..........................................................................................zł 15.000,00
II  ........................................................................................... zł 10.000,00

III „   zł 8.000,00

b) za prace doktorskie:

I n a g r o d a .......................................................................................zł 8.000,00
II „  zł 6.000,00

III „  zł 4.000,00

c) za prace magisterskie i dyplomowe:

I n a g r o d a .......................................................................................zł 5.000,00
dwie II „  zł 5.000,00
trzy III „   zł 2.000,00

Zastrzega się możliwość innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody 
w każdej z grup, zmniejszenie ilości przyznanych nagród lub nieprzyznanie 
żadnej, ewentualnie przyznanie innego rodzaju wyróżnień —■ zależnie od oce
ny sądu konkursowego.

Skład sądu konkursowego, do którego wejdą przedstawiciele „Zaiksu”, 
Wydawnictwa Prawniczego i samodzielni pracownicy nauki, zostanie ogłoszo
ny w dniu 1 października 1970 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 
15 grudnia 1970 r. i zostanie ogłoszone w codziennej prasie centralnej oraz 
w czasopismach prawniczych.


