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Książka historyczna roku wybrana po raz
dziesiąty!
Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz, Grzegorz Motyka, Michał
Pszczółkowski, Sławomir Dębski oraz Joanna Dufrat i Piotr
Cichoracki zostali laureatami jubileuszowej edycji konkursu
„Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego.
Organizatorami wydarzenia są Telewizja Polska, Polskie Radio,
Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

  

  

  

  

  

  

  

  

Nagrody zostały wręczone podczas gali 23 listopada w siedzibie TVP w Warszawie. 

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w czterech kategoriach.
Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy
pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie
internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 2
do 31 października 2017 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 7
tys. 553  czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”
jury wyróżniło pracę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz „Cmentarz Janowski we
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Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe”, T. I, T. II. Nagrodę czytelników w tej samej
kategorii przyznano Michałowi Pszczółkowskiemu za „Kresy nowoczesne. Architektura
na ziemiach wschodnich II RP (1921–1939)”. Praca zyskała uznanie czytelników,
zdobywając na stronie internetowej 2 948 głosów.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”
jury uhonorowało książkę Grzegorza Motyki „Wołyń ’43”. Publikacja Grzegorza Motyki
wygrała również w plebiscycie internetowym uzyskując 1 337 głosów.

Po raz pierwszy w tym roku zostały również przyznane nagrody w dwóch nowych
kategoriach. Za „Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w
XX wieku” jury uznało pracę pod redakcją Sławomira Dębskiego „Polskie Dokumenty
Dyplomatyczne, 1919 styczeń-maj”. W kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące
historii Polski i Polaków w XX wieku” jury uhonorowało „Dziennik wydarzeń
(1939–1944)” pióra Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany i opatrzony wstępem przez
Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego.

Jury wyróżniło również książkę Justyny Błażejowskiej „Harcerską drogą do
niepodległości. Od »Czarnej Jedynki« do Komitetu Obrony Robotników”.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Antoni
Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech
Roszkowski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk,  prof. dr hab. Jan Rydel,
 oraz dr hab. Bożena Szaynok.

Uroczystość wręczenia nagród – o łącznej wartości 80 tys. zł – w siedzibie Telewizji Polskiej
w Warszawie uświetnił występ Dariusza Malejonka i zespołu Maleo Reggae Rockers. Galę
transmitowała TVP Historia.

Więcej informacji o konkursie na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl
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