
Prix Bergier
Nagrada MZZA “Jean-François Bergier” za raziskave o

zgodovini Alp (2024)

Razpis

Nagrado  Prix  Bergier podeljuje  Mednarodno  združenje  za  zgodovino  Alp
(MZZA) v spomin na Jeana-Françoisa Bergierja, pobudnika in soustanovitelja
združenja.  Prix  Bergier se  podeljuje  vsako  drugo  leto  in  je  namenjena
spodbujanju mladih raziskovalcev in raziskovalk k raziskovanju zgodovine Alp
– in evropskih gorskih območij nasploh.

1. člen: Nagrada  Prix  Bergier se  podeljuje  doktorskim  disertacijam,
katerih  osrednji  predmet  je  alpski  in  predalpski  prostor  ali  druge
evropske gorske stvarnosti.  Le-te  morajo  obravnavati  srednjeveško,
novoveško ali sodobno zgodovino, in sicer v enem od njenih tematskih
področij  (socialna,  gospodarska,  kulturna,  demografska,  okoljska,
tehniška zgodovina itd.), oziroma sorodne discipline, ki pa so omejene
na  zgodovinsko  antropologijo  in  zgodovinsko  geografijo  ter  na
srednjeveško in novoveško arheologijo.

2. člen: Na  razpis  za  Prix  Bergier se  lahko  prijavijo  doktorska  dela,
napisana  v  enem  od  sledečih  jezikov:  francoščina,  italijanščina,
nemščina, slovenščina ali angleščina.

3. člen: Nagrado Prix Bergier 2024 bo prejelo eno samo doktorsko delo,
ki  bo  izpolnjevalo  zahteve iz  1.  in  2.  člena in  katerega zagovor  je
potekal med 01.01.2021 in 31.12.2023.



4. člen: Kandidati/kandidatke morajo disertacijo poslati v digitalni obliki
najkasneje  do  15.  januarja  2024  na  naslov:  labisalp.arc@usi.ch.
Priložiti ji morajo uradno potrdilo univerze, na kateri je potekal študij, z
navedbo  datuma  zagovora  doktorskega  dela  in  pridobitve  naziva
doktorja/doktorice znanosti.

5. člen: Nagrada  Prix Bergier predvideva sofinanciranje izdaje knjige na
podlagi doktorske disertacije pri založniku, ki ga izbere nagrajenec/ka.
Publikacija mora biti prosto dostopna na spletu in vsebovati ustrezne
navedbe,  iz  katerih  bo  razvidno,  da  je  MZZA  njen  soizdajatelj  in
sofinancer  ter  da  je  delo  prejemnik  nagrade  Prix  Bergier,  ki  jo  je
podelilo  MZZA.  Nagrada  vključuje  tudi  povabilo  k  predstavitvi
zmagovalnega  dela  v  okviru  bienalne  konference  MZZA,  in  sicer  s
kritjem  stroškov  poti,  prehrane  in  nastanitve  za  čas  trajanja
konference. Prix Bergier se uradno podeli na omenjeni konferenci.

6. člen: Strokovno žirijo sestavljajo člani znanstvenega odbora MZZA in
strokovnjaki,  ki  jih  isti  odbor  imenuje  za  ocenjevanje  vsakega  od
prejetih doktorskih del. Odločitev žirije je dokončna in neizpodbitna.
Žirija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če oceni, da nobeno
prijavljeno delo ni ustrezne kakovosti.

7. člen: Merila za ocenjevanje doktorskih del za nagrado Prix Bergier so
sledeča:
 Vsebinska skladnost z zgodovino Alp in gorskega sveta 
 Novost in izvirnost raziskave
 Uporaba neobjavljenih arhivskih virov
 Znanstvena relevantnost teme in prispevek k disciplini
 Metodološka ustreznost
 Jasnost in slog predstavitve
 Kakovost grafičnega in slikovnega aparata
 Ustreznost in izčrpnost bibliografije
 Druge posebne lastnosti

8. člen: Gradiva, ki ga pošljejo kandidati/ke, se ne vrača.
9. člen: S svojo prijavo sodelujoči sprejemajo vsa določila tega razpisa.
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