Regulamin wyróżnienia „Nagroda PSH za wybitną monografię hispanistyczną”
1. Polskiego Stowarzyszenie Hispanistów raz na dwa lata przyznaje wyróżnienie za wybitną
monografię, która ma istotny wpływ na rozwój polskiej lub światowej hispanistyki.
2. Wyróżnienie nosi nazwę „Nagroda PSH za wybitną monografię hispanistyczną w dwuleciu
XXXX-XXX”.
3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła. W jej skład wchodzą, począwszy od 2018 r., byli
przewodniczący ZG PSH, członkowie PSH posiadający tytuł naukowy, którzy wyrazili zgodę na
udział w pracach Kapituły, oraz Przewodniczący ZG PSH, który przewodniczy Kapitule, z
prawem podwójnego głosu w przypadku parzystej liczby członków. Funkcję sekretarza
Kapituły, bez prawa głosu, pełni Sekretarz ZG PSH.
4. Do wyróżnienia można zgłosić monografię autorską lub wieloautorską, spełniającą
obowiązujące kryteria dotyczące monografii naukowej, zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym w momencie ogłaszania kolejnej edycji konkursu (obecnie Rozporządzenie MNiSW
z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym), która (1) została opublikowana w ciągu dwóch lat kalendarzowych
poprzedzających ogłoszenie konkursu (obowiązuje rok wydania); (2) autor (w przypadku
monografii wieloautorskiej przynajmniej jeden z autorów) posiada lub posiadał w ciągu
ostatnich dwóch lat afiliację polskiej jednostki naukowej.
5. Monografię zgłasza do nagrody przełożony autora (lub jednego z autorów w przypadku
monografii wieloautorskiej), wydawca monografii lub czynny członek PSH, przesyłając
formularz zgłoszenia w formie elektronicznej w terminie podanym do wiadomości przez
sekretarza ZG PSH, nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.
6. Sekretarz ZG PSH umieszcza otrzymane zgłoszenia na stronie PSH w porządku alfabetycznym
nazwisk autorów.
7. Szczegółowe zasady i kryteria oceny monografii, sposób ich recenzowania oraz zakres pracy
samej Kapituły ustala Kapituła; w jednej edycji konkursu Kapituła przyznaje od jednego do
trzech wyróżnień.
8. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, przy czym Kapituła może podjąć
decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danym dwuleciu.
9. Laureat otrzymuje okolicznościowy dyplom, a jego uczelnia i wydawca monografii kopię
dyplomu.
10. Pierwsza edycja konkursu „Nagroda PSH wybitną hispanistyczną monografię w dwuleciu
2017-2018” odbędzie się w 2019 roku.

