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Nagroda KLIO dla publikacji wydanej przez IPN
Nagrodę w kategorii monografia naukowa otrzymał Jacek Witold
Wołoszyn za książkę „Niepodległościowa konspiracja
młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”.

26 listopada 2020 roku poznaliśmy
tegorocznych laureatów Nagrody Klio. Jury
pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza
Szaroty z udziałem prof. dr hab. Haliny
Manikowskiej, prof. dr. hab. Jacka
Banaszkiewicza, prof. dr. hab. Jana
Kieniewicza, prof. Dr. hab. Macieja
Janowskiego, red. Tomasza Łubieńskiego,
red. Mariana Turskiego, red. Tomasza
Urzykowskiego, po rozpatrzeniu zgłoszonych
220 propozycji książek wydanych w latach
2019–2020 przyznało nagrody w czterech
kategoriach: autorskiej, monografii
naukowej, edytorskiej i w kategorii
Varsaviana. Wyniki konkursu podano w
wirtualnej formie podczas inauguracji
internetowego programu spotkań autorskich
w ramach tegorocznych Targów Książki
Historycznej.

Nagrodę II stopnia w kategorii monografia naukowa otrzymał Jacek Witold Wołoszyn za
książkę „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach
1944/45-1956”, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Praca zawiera analizę zjawiska
konspiracji młodzieżowej. Podziemne organizacje tworzone przez młodzież zostały
omówione jako małe grupy społeczne, przejawy opozycji politycznej oraz ruchy polityczne
in statu nascendi. Książka stanowi uzupełnienie wiedzy o losach i wyborach dokonywanych
przez młodych ludzi, kontynuujących sięgającą XIX w. tradycję młodzieżowego oporu.

Wywiad z dr. hab. Jackiem Wołoszynem na portalu przystanekhistoria.pl

* * *

Nagroda KLIO została przyznana po raz dwudziesty szósty. Ustanowiono ją w 1995 roku
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staraniem Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. Przyznawana jest dorocznie
polskim autorom oraz wydawcom za wkład w popularyzację historii. Organizatorami
Nagrody Klio są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

Polecamy:

Internetowe spotkania autorskie w ramach Targów Książki Historycznej – 26-29
listopada 2020

 Dodatek specjalny do „Rzeczpospolitej” poświęcony internetowym spotkaniom
autorskim w ramach Targów Książki Historycznej – 26-29 listopada 2020

 Rozmowa prof. Marka Wierzbickiego z Jackiem Wołoszynem
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Internetowe spotkania autorskie w ramach Targów Książki Historycznej – 26-29 listopada 2020 –
dodatek specjalny do „Rzeczpospolitej” (pdf, 17.45 MB) 26.11.2020 07:54
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