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KOMUNIKATY

W związku z podaniem w "Biuletynie Polonistycznym" z. 1/2 

(l983) informacji o przygotowywanym na wrzesień br. Naukowym 

Zjeździe Polonistów uprzejmie zawiadamiamy, iż - jak nas poin

formowano - Komisja Organizacyjna podjęła decyzję o Jego prze

sunięciu. Termin ostateczny nie został jeszcze ustalony.

Komitet Organizacyjny Biennale Sztuki dla Dziecka ogłasza stały 

k o n k u r s  n a u k o w y  

na najlepsze ńrace naukowe, w tym rozprawy habilitacyjne, dok

torskie, prace magisterskie oraz rozprawy i artykuły naukowe 

podejmujące badania nad twórczością dla dzieci i młodzieży oraz 

problematykę recepcji tej twórczości, opublikowane, obronione 

lub napisane w okresie od 1 III 1981 r. do 31 I 1984 r. Na 

konkurs mogą być zgłoszone prace mające znaczenie dla rozwoju 

wiedzy o sztuce dla dzieci w zakresie teorii, historii 1 kryty

ki twórczości dla dzieci oraz psychologii i pedagogiki. Pożąda

ne jB8t dołączenie do pracy kopii posiadanych recenzji.

Organizatorzy konkursu przewidują następujące nagrody:

- za publikacje książkowe oraz rozprawy habilitacyjne i dok

torskie :
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I nagroda - 35 000 2ł

II nagroda - 25 000 zł

III nagroda - 15 000 zł

- za artykuły 1 rozprawy naukowe oraz prace magisterskie i 

dyplomowe:

I nagroda - 12 000 zł

II nagroda - 10 000 zł

III nagroda - 6 000 zł

Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału na

gród.

Skład jury zostanie podany w terminie późniejszym. Ogło

szenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Bien

nale Sztuki dla Dziecka w maju 1984 r. Komitet Organizacyjny 

zastrzega sobie prawo pierwszeństwa publikacji prac nadesłanych 

na konkurs. Prace wraz z recenzjami można przesyłać indywidu

alnie lub poprzez instytucje w 2 egzemplarzach pod adresem 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego, ul. Czer

wonej Armii 65, 60-967 Poznań, do dnia 31 I 1384 r. (decyduje 

data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić napis 

"Konkurs naukowy". Szczegółowych informacji udziela sekretarz 

konkursu - Ewa Serafinowska-Słomkowa, tel. 542-95 wewn. 2.

Prace redakcyjne nad niniejszym zeszytem 

ukończono dnia 6 czerwca 1983 r.


