
Podobnie jak w ubiegłych latach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne ogłasza 

konkurs na publikacje naukowe i popularnonaukowe o tematyce afrykanistycznej. W ubiegłym roku 

termin nadsyłania wniosków przypadł na czas kwarantanny i ze względu na brak zgłoszeń nie 

przyznano nagród. W związku z tym na ostatnim zebraniu Zarządu PTAfr podjęto decyzję, że oprócz 

zgłoszeń publikacji wydanych w roku 2020, będzie można również przesyłać zgłoszenia za rok 2019. 

Za każde z tych lat zostanie przyznana odrębna nagroda.  

  Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę w składzie: Krzysztof Błażyca, Renata Diaz-

Szmid, Robert Kłosowicz, Marek Pawełczak, Nina Pawlak. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 

marca 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu podczas Kongresu 

Afrykanistów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących procedury prosimy o kontakt z 

sekretarzem PTAfr (i.will@uw.edu.pl).  

  

Regulamin nagrody Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego: 

1. Nagroda przyznawana jest za pracę o szczególnym znaczeniu w zakresie badań afrykanistycznych.  

2. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.  

3. Kapituła nagrody w składzie 5 osób wybierana jest na okres kadencji Zarządu spośród członków 

Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego przez Zarząd PTAfr.  

4. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTAfr z wyłączeniem członków 

Kapituły.  

5. Ze zgłoszeniem danej publikacji do nagrody musi wystąpić co najmniej trzech członków PTAfr, z 

których żaden nie jest autorem. Zgłoszenie wraz z wnioskiem i plikiem PDF publikacji należy 

przesłać na adres mailowy sekretarza PTAfr (i.will@uw.edu.pl). Dodatkowo na adres Towarzystwa 

(Katedra Języków i Kultur Afryki, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) należy 

przesłać jeden egzemplarz książki zgłaszanej do nagrody.  

6. We wniosku powinna się znaleźć krótka recenzja książki oraz uzasadnienie, dlaczego publikacja 

zasługuje na nagrodę.  

7. W danym roku nagradza się jedną pracę naukową autora, który nie uzyskał stopnia doktora 

habilitowanego, jedną pracę autora ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego i 

jedną pracę popularnonaukową (niekoniecznie jednego autora). Kapituła może również nie 

przyznać nagrody w żadnej z tych kategorii.  

8. Kapituła przedstawia uzasadnienie podjętej decyzji   
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