Koostöölepingu lisa
EESTI AJALOOKIRJANDUSE AASTAPREEMIA STATUUT

I. Eesti ajalookirjanduse aastapreemia väljaandja
Eesti ajalookirjanduse aastapreemia (edaspidi aastapreemia) väljaandjateks on vastava
koostöölepingu sõlminud asutused ja eraisikud (edaspidi osapooled), kellest üks on vastavalt
osapoolte poolt kindlaksmääratud järjestuses konkreetsel aastal preemia väljaandmist
korraldavaks asutuseks (edaspidi korraldaja).

II. Aastapreemia eesmärk
Aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas
eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu.

III. Aastapreemia kandidaatide esitamise kord
1. Iga osapool võib esitada igal aastal hiljemalt 1. märtsiks kuni kolm aastapreemia kandidaati.
1.1. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud
eestikeelseid ajaloo-alaseid originaalkäsitlusi, nii monograafiaid, kollektiivseid
monograafiaid kui ka kogumikke, samuti allikapublikatsioone.
2. Esitaja peab punktis 1 nimetatud ajaks korraldajale ja Akadeemilisele Ajalooseltsile teatama
kirjalikult oma kandidaadi(d), näidates autori(te) nime(d) ja raamatu(te) täistiitli(d).
3. Esitatud kandidaati ei ole võimalik tagasi võtta.
4. Korraldaja teavitab hiljemalt kaks nädalat pärast aastapreemia kandidaatide esitamise tähtaega
kõiki ekspertkomisjoni liikmeid kandideerivatest raamatutest, korraldab ekspertkomisjoni töö
ja preemia väljaandmise ürituse.

IV. Ekspertkomisjon
1. Aastapreemia määratakse 3–5 liikmelise ekspertkomisjoni poolt.
2. Ekspertkomisjon kuuluvad eelmise aastapreemia laureaat ja korraldaja poolt nimetatud Eesti
Vabariigi doktorikraadiga või sellega võrdsustatud teaduskraadiga esindaja.
3. Ekspertkomisjoni ülejäänud, doktorikraadiga liikmed kaasab korraldaja, konsulteerides
vajadusel teiste osapooltega.
4. Ekspertkomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes peab omama doktorikraadi.
5. Ekspertkomisjoni liikmeks ei tohi olla isik, kelle töö osaleb aastapreemia konkursil.
6. Komisjoni liikmed võivad kandideerivate raamatute hindamiseks tellida eksperthinnanguid
vastava ala asjatundjatelt.

V. Aastapreemia määramine
1. Aastapreemia määratakse ühele eelmisel kalendriaastal ilmunud eestikeelse ajaloo-alase
originaalkäsitluse autori(te)le või koostaja(te)le, kes on esitatud aastapreemia kandidaadiks.
2. Ekspertkomisjoni otsus tehakse komisjoni kinnisel koosolekul hiljemalt nädal aega enne
aastapreemia väljaandmist. Otsus tehakse lihthäälteenamuse alusel, häälte võrdsuse korral
otsustab komisjoni esimehe hääl.
3. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus.

4. Ekspertkomisjoni otsuse kohta koostatakse komisjoni kirjalik protokoll, mis sisaldab
komisjoni hinnangu esitatud kandidaatidele ning üksikasjaliku põhjenduse aastapreemia
konkreetsele raamatule määramise kohta. Protokollile lisatakse kõik ekspertkomisjoni liikmete
eriarvamused.
5. Korraldaja tagab, et kandideerinud raamatute kohta esitatud retsensioonid ja ekspertkomisjoni
protokoll antakse üle säilitamiseks Akadeemilise Ajalooseltsi arhiivi.
6. Aastapreemia kuulutatakse välja ja antakse koos diplomiga kätte iga aasta kevadel.

VI. Aastapreemia suurus
1. Aastapreemia summa moodustub osapoolte tehtud sihtotstarbelistest eraldistest, mis on ühe
osapoole kohta 250 eurot.
2. Preemia suurus tehakse korraldajale teatavaks hiljemalt üks nädal enne aastapreemia
määramist.

VII. Aastapreemia statuudi muutmine
Aastapreemia statuuti saab muuta osapoolte vahel sõlmitud lepingus ettenähtud viisil kõigi
koostöölepingu allkirjastanud asutuste ja üksikisikute nõusolekul. Statuudis tehtud
muudatused jõustuvad nende tegemisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

