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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 Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyj-
nego „Studiów Źródłoznawczych”) w dwóch etapach. Najpierw korespondencyjnie wyłaniana jest grupa 
nie więcej niż sześciu nominowanych książek, a następnie na posiedzeniu plenarnym ustalana jest hie-
rarchia i wysokość nagród, po czym następuje uroczystość wręczenia ich laureatom. Jury Nagrody na 
posiedzeniu 6 XII 2019 przyznało nagrody czterem pozycjom, jedna publikacja otrzymała wyróżnienie.

Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I NAGRODA –  Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. 
XX w.) [Clerici ex terris Poloniae, Lithuaniae et Prussiae Romae seu Urbe ordi-
nati (saec. XVI ad init. XX)], oprac. Stanisław Jujeczka na podstawie kwerendy 
rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, współpraca wydaw-
nicza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz iKontekst.pl Tomasz Kalota, Wrocław 2018, ss. 320

WYRÓŻNIENIE – „Regestra mercatoria”. Rachunki kupców krakowskich z lat 1401–1510, wyd. 
Agnieszka Bartoszewicz, Marcin Starzyński, Cracovienses Fontes Minores, t. 4, 
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2018, ss. XXVI, 
[2], 66

Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I NAGRODA – Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 2018, ss. 225, [7]

II NAGRODA – Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgense) 
w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 383, [1], [10] ss. tablic kol., 
[4] s. złożone, il.

III NAGRODA – Sobiesław Szybkowski, Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści. 
Studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ss. 570

Nagrodę funduje Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl  a PAN, możliwe jest także zasilanie jej 
funduszu przez sponsorów. Tekst regulaminu Nagrody dostępny jest na stronie internetowej „Studiów 
Źródłoznawczych”: www.studia-zrodloznawcze.pl.


