STATUT Ceny Otokara Fischera (2.0)
I.
Institut pro studium literatury (IPSL) vyhlašuje Cenu Otokara Fischera pro autory
německojazyčných bohemistických a germanobohemistických prací, jež byly v uplynulém roce
publikovány v SRN. Cena bude udělena za mimořádný výkon v oblasti bádání o literatuře, jazyce,
hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a šířeji české kultuře a kulturní historii, a
to v teritoriálním, nikoli pouze jazykově českém smyslu. Navrženy mohou být rovněž
komentované edice. K cílům Ceny patří zvýšení českého povědomí o těchto výzkumech, jejich
podpora a posílení dialogu mezi českými a německými odbornými kruhy.
II.
Oceněny mohou být práce publikované v předchozím kalendářním roce.
Titul k ocenění může navrhnout jakákoli fyzická či právnická osoba, nikoliv však sám jeho autor.
Součástí přihlášky do soutěže je anotace knihy, informace o jejím autorovi a stručné zdůvodnění
jejího přínosu.
Cena je ryze symbolického charakteru a není spojena s finančním ohodnocením.
III.
O udělení Ceny rozhoduje nezávislá odborná porota složená ze zástupců ČR a SRN. Členky
a členy poroty jmenuje správní rada Institutu pro studium literatury na návrh ředitele IPSL.
Práce poroty se řídí jednacím řádem, jejž schvaluje správní rada IPSL. Členství v porotě je čestné
a není nijak honorováno. Členové poroty jsou ze soutěže o Cenu Otokara Fischera vyloučeni.
Na udělení Ceny není právní nárok. Rozhodnutí poroty je konečné. Přezkum jejího rozhodnutí
právní cestou je vyloučen. Porota si může vyhradit právo Cenu neudělit.
Realizaci procesu vedoucího k vyhlášení a předání Ceny a následně i organizaci ceremoniálu
zajišťuje IPSL.
IV.
Cena Otokara Fischera se uděluje každoročně, jestliže správní rada IPSL neurčí jinak.
Doporučený harmonogram Ceny:
- vyhlášení soutěže: do 31. ledna
- uzávěrka přihlášek: do 15. února
- vyhlášení výsledků soutěže: do 30. dubna
V.
IPSL bude v souvislosti s propagací Ceny zveřejňovat části vybraných publikací v originále
i českém překladu. Za tímto účelem bude IPSL jednat s autory a majiteli práv k těmto dílům
o poskytnutí bezúplatné licence pro takové jejich užití.
VI.
Revidovaný statut Ceny Otokara Fischera byl schválen správní radou Institutu pro studium
literatury dne 20. 1. 2018.

