KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE
V O O R WE T E N S C H AP P E N E N K U N S TE N

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES
ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

THE ROYAL ACADEMIES FOR SCIENCE AND THE ARTS OF BELGIUM

Prijs ‘Pro Civitate’ voor lokale geschiedenis
(Koninklijke Academiën van België)
Bekroning van een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en
belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale
geschiedenis
Reglement
Art. 1. Het comité ‘Pro Civitate’ (opvolger van het vroegere geschiedeniscomité van het
Gemeentekrediet van België en van Dexia Bank), werkzaam in de schoot van de beide
koninklijke Academiën van België, schrijft een prijs uit om een betere kennis van de
geschiedenis van de steden en gemeenten van het grondgebied bestreken door de
Belgische staat of door de oude vorstendommen die er momenteel deel van uitmaken,
te bevorderen. Chronologisch komt een erg brede periode gaande van de Oudheid tot
de hedendaagse tijd in aanmerking.
Art. 2. De prijs zal vanaf 2009 worden toegekend alternerend het ene jaar in het
Nederlandstalige en het Franstalige taalregime aan een werk van een houder van het
diploma van doctoraat in één van de domeinen van de menswetenschappen. De
doctoraatstitel dient behaald te zijn gedurende de vijf laatste jaren. Er is geen beperking
inzake de nationaliteit van de auteurs, hun manuscript dient evenwel in een der vier
volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.
Art. 3. Met deze prijs zullen onuitgegeven doctoraatstudies bekroond worden die een originele
en belangrijke bijdrage vormen tot de geschiedenis van de steden en gemeenten van
België, met uitzondering van bronnenuitgaven. Alleen studies die nog niet bekroond
werden, komen in aanmerking.
Art. 4. De prijs bedraagt 1.000 €. Voor de beoordeling kiest het comité uit haar rang drie
rapporteurs op basis van hun wetenschappelijke competenties, de twee
gemeenschappen (Nederlands- en Franstalig) zijn daarin vertegenwoordigd. Elk jurylid
zal een schriftelijk verslag indienen, op basis hiervan zal het comité een beslissing
nemen. Het comité houdt zich het alleenrecht voor om dit reglement te interpreteren.
Het bekroonde manuscript wordt ter publicatie aan de Academie van de betreffende
taalrol aangeboden, waarbij een omvang van max. 300 tot 400 pagina’s is voorzien (of
600.000 tot 800.000 tekens).
Art. 5. De kandidaten moeten drie op papier geprinte exemplaren inzenden, voorzien van hun
naam, voornaam, adres en titel. Zij moeten er een kort curriculum bijvoegen en de lijst
van hun publicaties.
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Art. 6. De volgens voorgaand artikel in te zenden stukken moeten gestuurd worden naar het
secretariaat van de Koninklijke Academie, met nadrukkelijke verwijzing naar het comité
‘Pro Civitate’ (zie het adres in art. 7). Bijkomende inlichtingen kunnen schriftelijk of via
mail worden gevraagd aan de secretaris van het comité, Em. Prof. dr. Erik Aerts, KU
Leuven, Faculteit Letteren, Onderzoekseenheid Geschiedenis van de Nieuwe Tijd,
Blijde Inkomststraat 21, bus 3307, 3000 Leuven. E-mail: Erik.Aerts@kuleuven.be
Art. 7. Het Pro Civitate fonds is gevestigd in
The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium
Pro Civitate fonds
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
Tel. (02) 550 23 32 – fax. (02) 550 23 78
website http://www.rasab.be/index.php?lang=nl
e-mail: rasab@kvab.be

Kandidaturen voor de Prijs 2019 (Nederlandstalige rol), vergezeld van de
vermelde documenten, moeten uiterlijk worden ingediend op 30 april 2019
(bekroning december 2019).
Kandidaturen voor de Prijs 2020 (Franstalige rol) moeten worden ingediend
voor 15 december 2019 (bekroning mei 2020).
Hiervoor zal echter een aparte oproep worden gelanceerd.
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