Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA
nadace Míroslava Ríchtera a Renaty Fabešové

MEDIAEVALI -

(dle §2887 -2889 Občanského zá kon íku)
Za kl adatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MED IAEVALI - nadace Miroslava Richtera a
Renaty Fa bešové (d ále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace
vypi suj í
soutěž

o nejlepší publíkovanou monog rafíi nebo její dok onče ný rukopis voboru archeologie
středo v ěku. P řijaty do soutěže budou také studie v rozsahu minimálně 100 NS. Sou těž je
určena všem členům profesionální komunity čes ké archeologie středově ku.
Požadavky:
předložena

muze být jenom
původní te oretická práce z oboru archeologie
v tomto kole věnovaná tématu st ře dověkého mě s ta.
práce musí být publikována nebo dokončena v období od 1.1.2011 do 31.12.2016.

st ředověku ,

Doručení

prací:
publikovaný text nebo rukopis s průvodním dopisem bude doručen v jedné kopii
(pu blikace , separát , rukopis) na adresu nadace nejpozději do 31.3.2017 s uveden ím
ko ntaktu na uchazeče (e-mail , adresa)

Hodnocení prací:
Práce vyhovující vyse uvedeným podm ínkám budou poso uzeny hodnotitelskou komi sí
jm enovanou správní radou nadace. P ři hodnocení bude přihlédnuto pře d e vším k příno s u
práce pro obor, original i tě řeše ní problému a k metodologické vy s pělo s ti postupu. Komi se
stanoví pořadí prací. Nejlepší práce v soutěž i bude odměněna č ás tkou 20000 ,- Kč , práce na
druhém mí stě částkou 15 OOO , -Kč . Hodnocení kom ise bude d o končeno do 31.4.2017 a jeho
závěry budou zve řej něny na webových stránkách Arch eo logického ústavu AV ČR , Praha ,
v.v.i. Autoři vítězn ých prací budou kontaktován í e-mailem a odměna jim bude v sou ladu s §
2887Sb. Občanského zákoníku zas lána na účet do 14 dní po vyhlášení výsl e dků so utěže
nebo poukázána jinou domluvenou cestou.
Předložené

publikace i rukopi sy budou a utorům po skončen í so utěže vráceny.

Práce zasílejte do uvedeného term ínu na adresu:
Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI
Letenská 123/4
118 01 Praha 1
e-mail: sommer@aruP .cas .cz jiran@arup.cas.cz
V Praze 2. 1. 2017
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doc. PhDr. Luboš Jiráň , CSc .
před se da správn í rady

~~~~ /
Renata Fa bešová
zakladatelka nadace

