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KONKURS IM. PROFESORA JERZEGO MICHALSKIEGO
NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU HISTORII
Jury konkursu zawiadamia, że w trzeciej edycji konkursu im. Profesora Jerzego
Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii nie przyznano
nagrody żadnej z nadesłanych recenzji.
Jednocześnie Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim
Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza czwartą edycję konkursu, która tym razem obejmuje recenzje
naukowe z zakresu historii opublikowane w polskich czasopismach naukowych
w latach 2015–2016. Konkurs poświęcony jest pamięci profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. Jerzego Michalskiego. Był on ceniony jako wybitny
recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji
im. Władysława Konopczyńskiego.
Celem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego jest podniesienie
poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji
naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Prace konkursowe,
zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do końca października 2016 r.
na adres IH PAN, z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”, lub
w formie elektronicznej (na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl). Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie internetowej IH PAN (www.ihpan.edu.pl).
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Komunikaty

KOMUNIKAT REDAKCJI
Czytelnicy niniejszego 123. rocznika „Kwartalnika Historycznego” zapewne
zauważą liczne zmiany w dziale rozpraw i artykułów recenzyjnych. Musieliśmy dostosować ich kształt do wymogów stawianych przez informatyczne bazy
indeksujące i repozytoria cyfrowe — zaopatrując artykuły w zarys treści, słowa
kluczowe oraz bibliografię i informacje o autorze. Ponadto strona tytułowa
artykułów (ściślej rzecz biorąc — tekstów recenzowanych) odtąd będzie zawierać identyfikator cyfrowy (DOI) oraz oznaczenie licencji wyznaczającej zakres
udostępniania publikacji. Od roku 2016 bowiem podstawową wersją czasopisma
staje się wersja cyfrowa. Wszystkie te nowości przyczynić się mają do zwiększenia rozpoznawalności i „cytowalności” czasopisma.
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