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NAGRODA „STUDIÓW ŹRÓDŁOZNAWCZYCH” 
IM. STEFANA KRZYSZTOFA KUCZYŃSKIEGO ZA 2013 R.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za książkowe edycje źródłowe oraz za polskie 
książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Ma ona na celu promowanie pol-
skich prac w tych dziedzinach. Kandydatury zgłaszane przez samodzielnych pracowników naukowych 
są oceniane przez Jury (w skład którego wchodzą członkowie Redakcji i Rady Redakcyjnej „Studiów 
Źródłoznawczych”) w dwóch etapach. Najpierw korespondencyjnie wyłaniana jest grupa nie więcej niż 
sześciu nominowanych książek, a następnie na posiedzeniu plenarnym ustalana jest hierarchia i wyso-
kość nagród, po czym następuje uroczystość wręczenia ich laureatom. Jury Nagrody na posiedzeniu 
5 grudnia 2014 r. przyznało nagrody pięciu nominowanym pozycjom. W odniesieniu do najlepszej 
edycji źródłowej było to zarazem wyróżnienie dla serii, w której się ukazała ta publikacja.

Edycje źródłowe:

I NAGRODA —  Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui, Vol. 3, Epistulae 
Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscusʼ correspondence with Alfonso 
de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscusʼ correspondence with Juan de Valdés and Mer-
curino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, wyd. PAU, Warsaw–Cracow 
2013;

II NAGRODA —  Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Jacek Kowalkowski, Wie-
sław Nowosad, wyd. DiG, Warszawa 2013.

Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I NAGRODA —  Stanislava Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus 
of Cracow, His Image and Cult, wyd. DiG, Warszawa 2013;

II NAGRODA —  Anna Zajchowska, Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska do-
minikanina Jana z Ząbkowic († 1446), wyd. Semper, Warszawa 2013;

III NAGRODA —  Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium 
z dziejów kultury, wyd. Olech, Lublin 2013.

W następnej edycji, tj. za 2014 r., zgłoszenia publikacji będą przyjmowane do końca czerwca 2015 r. 
Pełen tekst regulaminu nagrody jest dostępny na witrynie internetowej „Studiów Źródłoznawczych”: 
www.studia–zrodnoznawcze.pl. Nagrodę funduje Instytut Historii PAN, możliwe jest także zasilanie 
jej funduszu przez sponsorów.
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