
Regulamin Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego 

 

ustanowionej uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego  

i Numizmatycznego (24 marca 1982 roku) 

wznowionej uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich  

(15 czerwca 1991 roku) 

 

Profesor Józef Kostrzewski – założyciel Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, następnie wieloletni prezes 

Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (później Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne), 

których to organizacji sukcesorem w zakresie archeologii jest Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – 

położył fundamentalne zasługi dla rozwoju polskiej archeologii. Z Jego imieniem wiążą się utrwalone w 

świadomości społecznej odkrycia w trakcie wieloletnich badań nad pradziejami i wczesnym średniowieczem 

ziem polskich oraz stworzenie podstawowej systematyki kultur i zabytków archeologicznych na tym terenie.  

 Wydaje się więc słusznym i potrzebnym związanie z Jego imieniem również najwybitniejszych osiągnięć 

badawczych i naukowych z zakresu archeologii na ziemiach polskich. Z tych przyczyn ustanowiono Nagrodę, 

która będzie przyznawana w dziedzinach nawiązujących do niezapomnianej działalności i twórczości Profesora 

Józefa Kostrzewskiego. Nagrodę przyznawać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

1. Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego może być przyznana za:  

a. odkrycia naukowe z zakresu archeologii, dokonane przez badania wykopaliskowe na ziemiach 

polskich, mające szczególne znaczenie dla rozwoju badań nad pradziejami tych ziem lub 

początkami państwa polskiego; 

b. prace naukowe publikowane, o charakterze monograficznym lub syntetycznym, obejmujące 

tematyką ziemie polskie lub inne; 

c. całokształt twórczości badawczej i publicystycznej wyróżniającej się zakresem i skalą. 

2. Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego będzie przyznawana raz na dwa lata, a ogłoszenie o tym nie 

powinno następować później niż do 15 grudnia każdego nieparzystego roku. 

3. Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego może być przyznana wyłącznie osobom lub zespołom osób 

(również za działalność lub prace, które wcześniej wyróżniono w inny sposób). 

4. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane przez osoby prywatne, instytucje lub członków jury.  

5. Wniosek powinien zawierać: 

a. imię i nazwisko autora (autorów) oraz adres (adresy); 

b. tytuł i rodzaj pracy wraz z jej charakterystyką i szczegółowym uzasadnieniem. 

6. Prace stanowiące podstawę wniosku o przyznanie Nagrody mogą być przedstawiane w formie 

oryginalnej lub w postaci dokumentacji i szczegółowych opisów. Jury może dla ułatwienia swej pracy 

powołać w razie potrzeby recenzentów i opiniodawców spoza zespołu jury – bez prawa głosu 

decydującego, a jedynie z głosem doradczym. 

7. Nagrodę przyznaje jury składające się z członków Zarządu Głównego SNAP oraz Dyrektora Instytutu 

Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współfundatora Nagrody). 

8. Jury może – z uzasadnionych powodów – odstąpić od przyznania Nagrody w danym roku. 

9. Szczegółowe postanowienia związane z trybem przyznawania Nagrody, w tym nieujęte w niniejszym 

Regulaminie, są podejmowane przez Zarząd Główny SNAP i podawane do wiadomości w osobnych 

komunikatach. 


