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DRUGI KONKURS NA PRACE MONOGRAFICZNE Z ZAKRESU HISTORII 
LEŚNICTWA POLSKIEGO 

W roku ubiegłym rozstrzygnięto konkurs na prace monograficzne z zakresu hi- 
storii leśnictwa polskiego. Sąd konkursowy przyznał za prace o charakterze nauko- 
wym dwie drugie nagrody i jedną trzecią, a za prace o charakterze popularno-nauko- 
wym jedną drugą nagrodę. Przebieg konkursu wykazał, że wzbudził on dość duże 
zainteresowanie a równocześnie przekonano się, że zbyt krótki termin nadsyłania 
prac konkursowych utrudnił wielu osobom wzięcie w nim udziału. Na tle powyższego 
Polskie Towarzystwo Leśne postanowiło zorganizować ponownie analogiczny kon- 
kurs. 
Przewiduje się następujące nagrody: za prace o charakterze naukowym I nagroda — 

5000 zł, II nagroda — 3000 zł, III — 2000 zł, za prace o charakterze popularno-nau- 
kowym I nagroda — 3000 zł, II — 2000 zł, III — 1000 zł. W razie nieprzyznania 
pierwszych nagród, kwoty przypadające na nie zostaną przeznaczone, wg uznania 
sądu konkursowego, na powiększenie ilości nagród niższego stopnia. Nagrody zostały 
ufundowane przez Polskie Towarzystwo Leśne oraz Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego. Komisja poczyni starania, aby prace nagrodzone i wyróżnione były za- 
mieszczone w całości lub fragmentach ewentualnie w skrótach (o ile przekraczają 
2 ark.) w odpowiednich czasopismach fachowych leśnych lub historycznych na za- 
sadach obowiązujących stawek honorariów autorskich. 
Tematem opracować mogą być różne zagadnienia z dziejów lasów i leśnictwa ziem 

Polski w okresie historycznym jej rozwoju od czasów najdawniejszych do 1945 r. 
włącznie, np.: problemy związane z zagadnieniem lesistości kraju, organizacją gos- 
podarki leśnej (zagadnienia urządzeniowe, hodowlane, użytkowania lasu), z rozwojem 
polityki leśnej i drzewnej, prace monograficzne dotyczące poszczególnych kompleksów 
leśnych, rozmieszczenia na pewnych obszarach leśnych (np. nadleśnictwo) różnych 
gatunków drzew i zmian zachodzących w tym rozmieszczeniu, z zakresu dziejów 
przemysłu leśnego, zagadnienia związane z rozwojem nauki i praktyki leśnictwa 
i drzewnictwa. 

Wyjaśnień udziela Komisja Historii Leśnictwa PTL. 
Prace o charakterze naukowym zaopatrzone w przypisy muszą uwzględniać poza 

literaturą przedmiotu także materiały źródłowe. Prace popularno-naukowe powinny 
być zaopatrzone w spis wykorzystanej literatury. 

W zasadzie rozmiar prac nie jest ograniczony, jednak pożądane jest, żeby nie 
przekraczały 6 arkuszy (1 arkusz — 20 stron maszynopisu, 1 strona maszynopisu — 
30 wierszy z 4 cm marginesem z lewej strony). Maszynopis prac w trzech egzempla- 
rzach należy przesłać do 1 września 1962 r. pod adresem: Zakład Historii Leśnictwa 
SGGW, Warszawa, ul. Rakowiecka 8, z zaznaczeniem typu pracy (charakter naukowy 
lub popularno-naukowy) oraz podaniem godła autora. Do pracy należy dołączyć za- 
klejoną kopertę, zawierającą nazwisko i adres autora. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 30 października 1962 r: 
Prace, w których nie zostaną uwzględnione wyżej wymienione warunki, nie będą 

brane pod uwagę. 
Wypłata przyznanych nagród będzie się odbywała na podstawie przedstawienia 

przez autorów kopii nadesłanych na konkurs prac. 
W skład sądu konkursowego wejdą przedstawiciele: Polskiego Towarzystwa Leś- 

nego, Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Polskiego Towarzystwa. Hi- 
storycznego. 

Na czas trwania konkursu będą zorganizowane dwa punkty konsultacyjne: 
1) w Warszawie, Zakład Historii Leśnictwa SGGW, ul. Rakowiecka 8, 
2) w Poznaniu, Zakład Historii i Geografii Gospodarczej WSR, ul. Wojska Pol- 

skiego 71c. 
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