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LAUREACI

Biblioteka Polska w Paryżu (fr. Bibliothèque  
Polonaise de Paris) – polska placówka emigracyjna, 
założona w 1838 m.in. przez Adama Jerzego Czar-
toryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola 
Sienkiewicza jako fundacja Wielkiej Emigracji. Miała 
za zadanie gromadzić i chronić ocalałe od grabieży 
i zniszczeń książki, archiwa i pamiątki narodowe.  
W 2013 r. UNESCO wpisało Bibliotekę, Towarzy-
stwo Historyczno-Literackie w Paryżu i Muzeum 
Adama Mickiewicza w Paryżu do Rejestru Pamięci 
Świata.

Dariusz Dąbrowski – dr hab., polski historyk,  
wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy. Od wielu lat zajmuje się genealogią dynastycz-
ną Rurykowiczów oraz historią polityczną Europy 
Środkowo-Wschodniej w średniowieczu.

Anna Filipczak-Kocur – profesor, Professor eme-
ritus na Wydziale Historycznym na Uniwersytecie 
Opolskim. Spe cjalizuje się w historii nowożytnej, 
historii parla mentaryzmu, historii relacji polsko-
-rosyjskich, pol sko-litewskich i polsko-ukraińskich 
oraz historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Albin Głowacki – profesor, polski historyk,  
wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii  
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jego  
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
losów obywateli polskich na Wschodzie w czasie 
okupacji sowieckiej, działalności Związku Patrio-
tów Polskich w ZSRR, a także stosunków polsko- 
sowieckich w latach 1939–1946 oraz problematyki 
współczesnej Rosji.

Miroslav Hroch – profesor, czeski historyk i teo-
retyk polityczny. Professor emeritus na Uniwersytecie 
Karola w Pradze, profesor wizytujący na wielu uni-
wersytetach na całym świecie. Zdobył międzyna-
rodową sławę swoimi pracami na temat powstawa-
nia i ewolucji ruchów narodowych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej.



Adrian Jusupović – dr, polski historyk, adiunkt 
w Zakładzie Badań Źródłoznawczych i Edytor-
stwa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk 
oraz wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. 
Specjalizuje się w badaniu historii średniowiecznej 
Rusi oraz struktur organów represji PRL.

Kirył Koczegarow – dr, rosyjski historyk, starszy 
pracownik naukowy Katedry Historii Słowiań-
skich Narodów Europy Środkowej, Instytutu Sło-
wianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, czło-
nek Komisji Polsko-Rosyjskiej Polskiej Akademii 
Nauk. Zajmuje się stosunkami rosyjsko-polskimi  
i rosyjsko-ukraińskimi w XVII - XVIII wieku. 

Aleksander Podrabinek – rosyjski działacz opo-
zycyjny oraz dziennikarz, obrońca praw człowieka, 
jeden z najbardziej znanych dysydentów w ZSRR, 
który spędził ponad osiem lat w łagrach. Był 
współzałożycielem Komisji Roboczej do Badań 
Wykorzystywania Psychiatrii do Celów Politycz-
nych w ramach Moskiewskiej Grupy Helsińskiej  
i autorem pracy Medycyna karna z 1979 r. 

Andrzej Poppe – profesor, polski historyk, me-
diewista. Professor emeritus w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się  
w historii średniowiecznej Rusi, stosunkach bizan-
tyjsko-ruskich, historii średniowiecznej, szczegól-
nie Europy Wschodniej i Bizancjum. 




