Regulamin nagrody im. Stanisława Alexandrowicza
za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii
§ 1.
Fundatorem nagrody im. Stanisława Alexandrowicza jest Zespół Historii Kartografii przy
Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(dalej: Zespół).
§ 2.
Celem nagrody jest promowanie badań nad dawną kartografią oraz zachęcanie studentów do
podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii.
Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub
magisterskich wszystkich kierunków kształcenia akademickiego
§ 3.
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komisja Konkursowa (dalej: Komisja)
powoływana każdorazowo przez przewodniczącego Zespołu Historii Kartografii spośród
członków Zespołu i – zależnie od potrzeb – spoza Zespołu. Komisja liczy 5 osób i ze swego
grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczący odpowiada za
udostępnienie prac członkom Komisji, za zwołanie i prawidłowy przebieg jej obrad, a w
kwestiach spornych ma głos decydujący. Sekretarz sporządza protokół z obrad Komisji, który
przedstawia przewodniczącemu Zespołu.
W Komisji nie mogą zasiadać osoby, których uczestnictwo może powodować konflikt
interesów z autorami zgłoszonych prac lub z którymi autorzy i/lub opiekunowie zgłoszonych
prac pozostają w jakiejś formie zależności służbowej. Członkiem Komisji nie może być także
opiekun zgłoszonej pracy.
§ 4.
Nagroda przyznawana jest corocznie. Posiedzenie Komisji odbywa się jesienią, zaś
ogłoszenie wyników konkursu następuje nie później niż 1 grudnia roku konkursowego.
§ 5.
Do konkursu można zgłaszać prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie, obronione na
uczelniach wyższych w Polsce lub za granicą, w roku akademickim zakończonym w roku
przyznawania nagrody. Prace mogą zgłaszać jednostki uczelni wyższych. Formularz

zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza należy załączyć
opinię opiekuna, która zawierać będzie charakterystykę autora pracy (z uwzględnieniem
aktywności naukowej) oraz ocenę pracy.
Każda praca może być zgłoszona do nagrody tylko jeden raz.
Termin zgłaszania prac (tylko w wersji cyfrowej na adres: zespol@maphist.pl) mija 30
września.
§ 6.
Praca może być obroniona na dowolnym kierunku, jednak jej temat musi dotyczyć historii
kartografii lub w zasadniczy sposób wykorzystywać dawne mapy jako materiały źródłowe.
Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy, która nie spełnia powyższych warunków.
§ 7.
Oceniając prace Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a. oryginalność problemu poruszonego w pracy;
b. jakość warsztatu badawczego, sprawność posługiwania się wybranymi
metodami;
c. zakres opracowania tematu;
d. poprawność językową pracy.
Zwycięzca wybierany jest na posiedzeniu Komisji w wyniku głosowania po dyskusji. Każdy
członek Komisji ma równorzędny głos.
Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
Uczestnicy konkursu zostają powiadomieni o jego wynikach drogą elektroniczną.
§ 8.
Nagroda ma charakter jednostopniowy i jej wysokość jest ustalana w roku ogłoszenia
konkursu. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wnioskować do
przewodniczącego Zespołu o przyznanie drugiej – równorzędnej lub niższej – nagrody.
Komisja może również przyznać wyróżnienie (wyróżnienia), jednak mają one charakter
honorowy i nie wiążą się z nagrodą pieniężną. W uzasadnionym przypadku Komisja może nie
przyznać nagrody.
Autorzy pracy nagrodzonej i ewentualnych wyróżnień są zapraszani do czynnego udziału w
najbliższej konferencji historyków kartografii organizowanej przez Zespół. W takim wypadku
uczestnik zostanie zwolniony z opłaty konferencyjnej.

