Reglement Onderzoeksprijs van de Werkgroep Italië Studies
1. Opzet van de Onderzoeksprijs
De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke
publicatie op één van de deelgebieden van de Italië Studies aan een
onderzoeker/onderzoekster die werkzaam is in een Nederlandse of Vlaamse
academische omgeving (en dit ongeacht de nationaliteit van de desbetreffende
onderzoeker/onderzoekster).
Daarbij wordt afwisselend aandacht besteed aan een van de volgende deelgebieden:
taal- en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op
Italië), kunstgeschiedenis en geschiedenis (inclusief wetenschapsgeschiedenis
geschiedenis van de wijsbegeerte).
2. Voorwaarden waaraan de te bekronen studie moet voldoen
Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen, monografieën en boeken of
verzamelbundels in aanmerking.
De studie dient te zijn geschreven in het Italiaans, het Nederlands of het Engels.
Niet gepubliceerde teksten komen niet in aanmerking voor bekroning.
Onderzoekers die willen meedingen naar de prijs, kunnen relevante publicaties voor
de sluitingsdatum zoals die op de website wordt vermeld in PDF-formaat insturen
naar: italiestudies@gmail.com.
Het staat ook de jury vrij werken van potentiële laureaten in overweging te nemen.
3. Bekroning en omvang van de prijs
De laureaat wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderzoeksdag van de
Werkgroep Italië Studies.
De onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Istituto Italiano di Cultura
(Italiaans Cultureel Instituut) te Amsterdam en bestaat uit een oorkonde en een
onderzoeksbeurs. ter waarde van maximaal € 1.000.
4. Bijkomende vragen
Voor vragen met betrekking tot de onderzoeksprijs gelieve een mail te sturen naar:
italiestudies@gmail.com

Regolamento del Premio per la migliore ricerca del Werkgroep Italië
Studies 1. Finalità del Premio alla ricerca

Il Werkgroep Italië Studies assegna ogni anno un premio alla migliore ricerca
nell’ambito degli studi italiani ad uno studioso/a attivo nel mondo accademico in
Olanda o nelle Fiandre indipendentemente dalla sua nazionalità.
Il premio prende in considerazione i tre ambiti che formano il campo di ricerca degli
studi Italiani: la Lingua e la Letteratura (incluso quelle neo-latine per quel che
riguardano l’Italia), la Storia dell’arte e la Storia (incluso la Storia della filosofia e dei
media).
2. Condizioni per la partecipazione
Il premio prende in considerazione articoli, serie, monografie e libri o contributi in
volume.
Gli studi possono essere scritti in Italiano, Olandese o Inglese.
Non si prendono in considerazione lavori non pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere inviate entro il termine annuale previsto come allegati
in formato pdf al seguente indirizzo :
italiestudies@gmail.com
La giuria si riserva di prendere in considerazione per il premio anche ricerche
potenzialmente idonee ma non inviate.
3. Premiazione e natura del premio
L’assegnazione del premio avviene ogni anno durante la Giornata della ricerca del
Werkgroep Italië Studies.
Il premio per la migliore ricerca è sponsorizzato dall’Istituto Italiano di Cultura
di Amsterdam e consiste in un diploma e un “contributo per la ricerca” del valore
massimo di 1.000 Euro.
4. Invio e Informazioni
Ulteriori informazioni sul premio per la migliore ricerca possono essere acquisite
mandando un’ email a: italiestudies@gmail.com

