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Konkurs im. St. hr. Tarnowskiego
na napisanie podręcznika historyi literatury polskiej
W alne Zgrom adzenie C złonków Akademii na posiedzeniu
dnia 9 lutego 1918 r. uchw aliło w celu uczczenia niespożytych
zasług sw e g o długoletniego Prezesa, Stanisław a Tarnow skiego,
na polu badań nad literaturą polską, o g ło sić konkurs na napisa
nie podręcznika historyi literatury polskiej i ustanow iło następu
jące warunki konkursow e.
1. D zieło ma obejm ow ać conajmniej 40 a najwyżej 42 ar
kusze druku formatu teg o, co Rozprawy W ydziału historycznofilozoficznego Akad. Umiej.
2. N ow y podręcznik ma być ściśle naukowy z podaniem
źródeł i głów nych prac, na tern polu dokonanych, w inien jednak
być tak zredagow any, aby i szersze w arstw y w ykształconej pu
bliczności m ogły z niego korzystać. Materjał ma być uw zglę
dniony po rok 1914.
3. Termin konkursu upływ a 1 kwietnia 1921 r. Gdyby ten
termin upłynął bezskutecznie, przedłuża się go automatycznie do
1 kwietnia 1923 r.
4. R ękopisy mają być dostarczone zupełnie gotow e do druku
(z wyjątkiem indeksu) i przepisane na m aszynie.
5. Nagroda konkursow a w ynosi 5000 K.
6. Akadem ia zastrzega so b ie ogło szen ie nagrodzonego rę
kopisu w 3000 egzem plarzy, przyczem autor obok nagrody otrzyma
jako honoraryum po 200 К od arkusza.
7. D alszem i w ydaniam i rozporządza autor, bądź że je b ę
dzie ogłaszać na w łasną rękę, bądź że zawrze z Akademią now ą
um ow ę co do każdego z następnych wydań.
8. Przyznanie nagrody nastąpi przez Zarząd Akadem ii w po
rozumieniu z jej W ydziałem filologicznym (Nr. Dz. p. 212/18).

