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REGULAMIN 

Nagrody imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską 

poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska 

1. Fundatorem nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków jest rodzina Patronów. Fundusz 

nagrody może być powiększony dotacjami innych sponsorów, zarówno osób prawnych, jak 

i fizycznych. 

2. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Dyrektor PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu 

w porozumieniu z rodziną Patronów. 

3. Intencją Fundatorów jest zachęcenie studentów do podejmowania badań śląskoznawczych  

wyostrzających świadomość społeczną w dziedzinach objętych formułą nagrody. Obejmuje 

ona przedmiot zainteresowania nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do 

Śląska jako krainy historyczno-geograficznej. 

4. Doroczna nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków przyznawana jest w drodze konkursu, 

rozstrzyganego przez Kapitułę jako jury. W razie potrzeby Kapituła zwraca się o opinie 

szczegółowe do recenzentów powoływanych spośród pracowników naukowych PIN - 

Instytutu Śląskiego w Opolu, członków Rady Naukowej tego Instytutu lub pracowników 

nauki będących członkami Stowarzyszenia Instytut Śląski. 

5. Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, 

kierowników zakładów uczelnianych i przez promotorów prac magisterskich oraz przez 

samych zainteresowanych za zgodą promotora. 

6. Prace na konkurs należy nadsyłać do dnia 30 listopada każdego roku do Państwowego 

Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu (45-081 Opole ul. Piastowska 17) 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Prace mogą być także 

nadsyłane drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres mailowy:  

sekretariat@instytutslaski.com. Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz 

rekomendowanej pracy magisterskiej (także w wersji elektronicznej w formacie PDF), imię 

i nazwisko autora, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz 

informacje kontaktowe (telefon; e-mail). Na konkurs można zgłaszać także prace 

przygotowane w językach obcych. 

7. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor 

otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Nagrodzona praca, a także prace 

wyróżnione w konkursie, mogą zostać zarekomendowane przez Kapitułę do druku w całości lub we 

fragmentach. 

Promotorzy nagrodzonej pracy i prac wyróżnionych otrzymują dyplomy gratulacyjne od Kapituły. 
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8. Wszystkie nadesłane na konkurs prace po zakończeniu postępowania 

kwalifikacyjnego pozostają do dyspozycji PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu jako depozyt 

w zbiorach specjalnych biblioteki, z zachowaniem pełni praw autorskich. 

9. Nagroda wręczana będzie na posiedzeniu Rady Naukowej PIN - Instytutu Śląskiego 

w Opolu. Przyznanie jej podane zostanie do publicznej wiadomości przez środki masowego 

przekazu. O dokładnym terminie wręczenia nagrody laureat, osoby wyróżnione oraz 

promotorzy zostaną powiadomieni pisemnie bądź drogą elektroniczną. 

10. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania w danym roku nagrody oraz wyróżnień, 

jak też przyznanie więcej niż jednej nagrody głównej. 

11. Kapituła w porozumieniu z Fundatorami może podwyższyć wysokość nagrody, w miarę 

możliwości finansowych, aby utrzymać na uprzednio ustalonym poziomie realną jej wartość. 

12. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 30.09.2014 r. i zostaje podana do 

publicznej wiadomości. Zawiadomienie o konkursie będzie rokrocznie rozsyłane drogą 

listową bądź elektroniczną do rektorów uczelni wyższych w Polsce i za granicą. Wszelkie 

ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wymagają podjęcia stosownej uchwały przez 

Kapitułę. 

Opole 30.09.2014 r. Kapituła Nagrody 

im. Jana i Wojciecha Wawrzynków 


