HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE
A. Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod
Klasa: 121-13/15-01/01
Urbroj: 380/264-1-15-7-1
U Slavonskom Brodu, 15. veljače 2015.
Na temelju ovlasti predstojnika Podružnice prema čl. 19 Statuta Hrvatskog instituta za povijest, donosim
ODLUKU
kojom se raspisuje natječaj za godišnju nagrada Podružnice pod nazivom
"Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje".
Prema Odluci o utemeljenju Nagrade od 30. siječnja 2013, cilj Nagrade jest promicanje istraživanja povijesti
sjeveroistočnog dijela Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje), kao i poticanje historiografskog istraživanja i
pisanja u najmlađoj populaciji, akademskoj i izvanakademskoj.
Nagradu jednom godišnje dodjeljuje Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema
i Baranje u Slavonskom Brodu, na temelju objavljenog natječaja i prosudbe povjerenstva za ocjenu pristiglih
radova.
Natječaj za Nagradu objavljuje se početkom kalendarske godine na oglasnim pločama te u tiskanim i
elektroničkim medijima (tjednici za kulturu, mrežne stranice).
Povjerenstvo za ocjenu radova pristiglih na natječaj sastoji se od 3-5 znanstvenika, zaposlenika Podružnice,
koje izabire kolegij Podružnice.
Propozicije za dodjelu Nagrade u 2015. jesu sljedeće:
1) Na Natječaj se primaju radovi studenata povijesti i svih ostalih autora koji u godini javljanja na Natječaj
navršavaju 26 godina ili manje.
2) Radovi se šalju u elektroničkom i otisnutom obliku na adresu Podružnice, s napomenom "za Nagradu". Uz
radove autori trebaju navesti svoje ime i prezime, datum rođenja i podatke za kontakt. Uz to prilažu preslik
dokumenta iz kojeg je vidljiv datum rođenja.
3) Radovi se za Natječaj zaprimaju počevši od dana objavljivanja Natječaja i zaključno s 1. lipnja 2015.
4) Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
Pod imenom Slavonija u natječaju se razumije područje novovjekovne Slavonije (istočno od rijeke Ilove,
između Drave, Save i Dunava). Pod imenom Baranja razumije se dio povijesne pokrajine Baranje koji se
danas nalazi u Republici Hrvatskoj. Pod imenom Srijem razumije se cjelovita povijesna pokrajina Srijem
između Dunava i Save, koja se danas nalazi dijelom u Republici Hrvatskoj i dijelom u Republici Srbiji.
Kronološkog ograničenja za radove o temama vezanim za ta područja nema (prihvaćaju se sve teme u
vremenskom okviru od starog vijeka do naših dana).
5) Minimalni opseg radova je 10 kartica, a maksimalni 40 kartica (uključujući bilješke). Jedna kartica iznosi
1800 slovnih mjesta. Radovi koji opsegom izlaze iz tih okvira bit će isključeni iz natjecanja za Nagradu.
6) Svaki kandidat može na jednom natječaju konkurirati sa samo jednim radom.
7) Povjerenstvo između pristiglih radova odabire 3 najbolja za prvu, drugu i treću nagradu. Kriteriji pri
ocjenjivanju radova su: kompetencija (točnost opće faktografije i podataka, ispravno korištenje
terminologije); originalnost (donosi li rad nove vrijedne podatke, nudi li originalne interpretacije?); rad na

izvorima (koriste li se izvori ili samo literatura, jesu li korišteni izvori na stranim jezicima ili rukopisi?);
korištenje literature (koliko je opsežna korištena literatura, je li zastupljena sva za temu relevantna literatura
uključujući i recentnu?); vladanje znanstvenim aparatom (sređenost fusnota, jasan i dosljedan način citiranja,
uredni i cjeloviti bibliografski podaci); pismena vještina (jasnoća pisanja, zanimljivost analize ili naracije,
dotjeran stil).
8) Nagrada za prvo mjesto sastoji se od povelje, novčane nagrade u iznosu 2.000 kuna i 5 odabranih naslova
(knjiga) u izdanju Podružnice. Nagrada za drugo mjesto sastoji se od povelje, novčane nagrade u iznosu
1.500 kuna i 3 odabrana naslova u izdanju Podružnice. Nagrada za treće mjesto sastoji se od povelje,
novčane nagrade u iznosu 1.000 kuna i 1 odabranog naslova u izdanju Podružnice. Osim toga, sva tri
najbolja rada bit će razmotrena i za objavljivanje u časopisu Podružnice Scrinia Slavonica.
9) Ako među pristiglim radovima nema dovoljno takvih koji zadovoljavaju minimalne kriterije, povjerenstvo
može dodijeliti manje od 3 predviđene nagrade ili uopće ne dodijeliti nagradu.
10) Ova Odluka vrijedi od dana donošenja i mjerodavna je za 2015. godinu.
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