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Na temelju ovlasti predstojnika Podružnice prema čl. 19. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, 

donosim 

 

ODLUKU 

kojom se raspisuje 7. 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 2019. jesu sljedeće: 

1) Na Natječaj se primaju radovi studenata povijesti i svih ostalih autora koji u godini javljanja na 

Natječaj navršavaju 28 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 15. lipnja 

2019. 

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. 




