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REGULAMIN NAGRODY NAUKOWEJ 
IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO 
(znowelizowany 12 maja 1962 *)

§ 1
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ustanawia nagrodę nauko

wą im. Tadeusza Mikulskiego w wysokości 5000 złotych, przeznaczoną dla pracow
ników nauki za najlepszą pracę z zakresu historii literatury polskiej i nauki o l i
teraturze polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac z epoki Oświecenia.

§ 2
Nagroda będzie przyznawana w  pierwszym kwartale każdego roku.

§ 3
Nagrodę przyznaje Rada Naukowa IBL PAN na wniosek specjalnej Komisji 

wyłanianej corocznie spośród członków Rady albo spośród specjalistów powoła
nych przez Radę spoza jej grona. Wybór członków Komisji musi być dokonany 
najpóźniej 30 września tego roku, za który przyznaje się kolejną nagrodę.

§ 4
O nagrodę może ubiegać się każdy pracownik nauki, zarówno obywatel polski 

jak i studiujący w  Polsce cudzoziemiec, który nie ukończył 35 lat, bez względu  
na to, czy jest zatrudniony w  instytucji naukowej, czy też pracuje indywidualnie.

Przy ustalaniu wieku autora pracy już opublikowanej bierze się pod uwagę 
datę oddania tekstu do składu drukarskiego; przy ustalaniu wieku autora pracy 
jeszcze nie opublikowanej — datę przesłania tekstu do Instytutu.

§ 5
Prawo zgłaszania prac do nagrody przysługuje bezpośrednio ich autorom, 

członkom Komisji oraz profesorom i docentom katedr polonistycznych na uczel
niach krajowych, a także wydawnictwom.

§ 6
Prace zgłaszane do nagrody należy przesyłać do Sekretariatu Naukowego IBL 

najpóźniej do 15 stycznia każdego roku, dołączając potrzebne informacje perso
nalne. Teksty nie opublikowane należy dostarczać w  starannie opracowanym  
maszynopisie.

§ 7
Komisja winna ukończyć swoje czynności w  ciągu dwóch miesięcy od daty 

przewidzianej jako ostateczny termin zgłaszania prac do nagrody.

§ 8
Nagroda będzie wręczona na najbliższym po jej przyznaniu posiedzeniu Rady 

Naukowej IBL PAN.

* Zob. pierwotny tekst regulaminu: „Pamiętnik Literacki”, 1959, z. 3/4,
s. 713—714.


