


KOMUNIKAT

Regulamin

II konkursu na pracę naukową z historii regionalnej ogłoszonego przez 
Polskie Towarzystwo Historyczne

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowani z wyłączeniem pra
cowników naukowych wyższych uczelni i innych instytucji naukowo-badaw
czych.

2. Objętość pracy wraz z przypisami, bibliografią, załącznikami itd. nie powinna 
przekraczać 100 stron maszynopisu znormalizowanego (około 1800 znaków na 
stronie). Praca winna być zaopatrzona w  przypisy oraz wykaz wykorzystanych 
źródeł i literatury. Na konkurs nie można zgłaszać prac wcześniej drukowanych 
oraz magisterskich.

2. Praca powinna dotyczyć historii dowolnie wybranej miejscowości lub regionu 
(zespołu osadniczego, klucza dóbr, grupy miast, okręgu przemysłowego, ziemi, 
województwa itp.), znajdujących się na terenie Polski w  jej granicach histo
rycznych. Przedmiotem pracy mogą też być dzieje wybranej instytucji, dzia
łającej w  danej miejscowości lub na terenie regionu — mogą to być na przy
kład przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, szpitale, szkoły a także różnego 
rodzaju stowarzyszenia, jak cechy, konfraternie, organizacje samopomocowe.

4. Przedmiotem pracy może być jeden problem lub zespół problemów z dziejów  
wybranej miejscowości, regionu lub instytucji w  wybranym okresie. Szcze
gólnie chętnie widziane będą prace, których tematyka wiąże się z następują
cymi zagadnieniami:
— Dzieje II wojny światowej i historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
— Problemy awansu społecznego w  PRL;
— Dzieje zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych po II wojnie . 

światowej.
5. Prace konkursowe w  dwu kompletnych egzemplarzach maszynopisu należy 

nadsyłać do dnia 15 grudnia 1978 r. na adres Zarządu Głównego PTH, Rynek 
Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”. 
W przypadkach wątpliwych decyduje data stempla pocztowego. Prace winny 
być nie podpisane lecz zaopatrzne w  godło oraz w  zamkniętą kopertę opatrzoną 
tym samym godłem a zawierającą imię, nazwisko i adres autora. Autorzy 
zachowują wszelkie prawa autorskie zarówno w  stosunku do prac nagrodzo
nych jak i nienagrodzonych. Po zakończeniu konkursu PTH zwraca autorom 
oba egzemplarze prac nie1 nagrodzonych i po jednym egzemplarzu prac nagro
dzonych.

6· Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na XII Powszechnym Zjeździe 
Historyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu 1979 r. w  Katowicach.

1· Jury konkursu powołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycz
nego. Jury przyznaje nagrody I, II i III stopnia. Jury zastrzega sobie prawo 
innego podziału nagród.

8. w  wypadkach powstania wątpliwości regulaminowych z pytaniami należy 
zwracać się do Zarządów Oddziałów PTH lub do Zarządu Głównego.


