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Ireneusz Łuć
dr hab., profesor UMCS, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. ORCID 0000-0002-6388-2616. Zainteresowania naukowe: historia staro-
żytnego Rzymu a szczególnie armia rzymska i pretorianie. 
e-mail: ireneusz.luc@mail.umcs.pl 

Karol Nabiałek
dr, adiunkt, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski. ORCID 0000-0002-6626-4071. Zainteresowa-
nia badawcze: historia średniowieczna i wczesnonowożytna Polski oraz nauki pomocnicze 
historii; w szczególności: zarząd dóbr królewskich, dzieje miast i zamków, geografia histo-
ryczna oraz edytorstwo źródeł historycznych.
e-mail: karol.nabialek@us.edu.pl 

Halina Dudała
dr hab., profesor UŚ, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Pe-
dagogiczny im. KEN w Krakowie. ORCID 0000-0003-4620-1070. Zainteresowania naukowe: 
historia nowożytna Polski i Śląska, historia wyznań i Kościołów na Śląsku, konwersje ży-
dowskie na Śląsku, testamenty nowożytnego duchowieństwa śląskiego, edytorstwo źródeł 
nowożytnych, kancelarie i archiwa kościelne: dzieje instytucji procesy aktotwórcze, stan za-
chowania zasobów edukacja archiwistów kościelnych.
e-mail: halina.dudala@up.krakow.pl

Sergey Kushnarev
Ph.D. Department of Eastern European History V. N. Karazin Kharkiv National University, 
ORCID: 0000-0002-2076-9904.
e-mail: s.s.cuschnarev@karazin.ua

Krzysztof Syta
dr hab., prof. UMK, Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i 
Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ORCID: 0000-0002-9466-1525. Za-
interesowania naukowe: historia Polski XVIII wieku, archiwistyka, dyplomatyka, archiwa i 
kancelarie magnackie Rzeczypospolitej Obojga Narodów .
e-mail: ksyta@umk.pl

Paweł Wolnicki
ks. dr hab., profesor na  wydziale prawa i ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-
niczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ORCID: 0000-0002-8198-7542. Zainteresowania 
naukowo-badawcze: prawo wyznaniowe, prawo archiwalne i archiwistyka, historia admini-
stracji i dziejów biurokracji oraz dokumentacja od czasów Królestwa Polskiego.
e-mail: p.wolnicki@ujd.edu.pl

Hadrian Ciechanowski
dr, adiunkt, Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwi-
styki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: 0000-0002-4913-3600. Zaintere-
sowania badawcze: archiwa, archiwistyka, genealogia, historia ustroju, historia biurokracji, 
edukacja archiwalna, okres od XIX do XXI wieku, rejestry publiczne.
e-mail: hc@umk.pl
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Artur Górak
dr hab., adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. ORCID 0000-0002-1964-9008. Zainteresowania naukowe: historia Impe-
rium Rosyjskiego i Królestwa Polskiego, archiwistyka i zarządzanie dokumentami, nauki po-
mocnicze historii (dyplomatyka, heraldyka, paleografia cyrylicka).
e-mail: artur.gorak@mail.umcs.pl

Janusz Łosowski
prof. dr hab., Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej. ORCID 0000-0003-1223-4288. Zainteresowania naukowe: historia wczesno-
nowożytna Polski a szczególnie regionu lubelskiego (kancelarie małych miast i kancelarie 
grodzkie), archiwistyka, nauki pomocnicze historii a szczególnie dyplomatyka i heraldyka.
e-mail: janusz.losowski@mail.umcs.pl

Alicja Kulecka
prof. dr hab., Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii, Uniwersytet Warszaw-
ski. ORCID 0000-0002-5802-0018. Zainteresowania naukowe: nauki pomocnicze historii XIX 
– XX w. w tym archiwistyka, źródłoznawstwo oraz historia Polski XIX-XX w., autorka inwen-
tarzy archiwalnych, wydawca źródeł do historii XIX i XX w.
e-mail: akulecka@uw.edu.pl

Tomasz Czarnota
dr, adiunkt Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej. ORCID 0000-0001-7702-9053. Zainteresowania naukowe: historia najnowsza, 
archiwistyka, działalność dokumentacyjno-archiwalna osób i organizacji a zwłaszcza partii 
komunistycznej, archiwa społeczne.
e-mail: tomasz.czarnota@mail.umcs.pl

Marcin Smoczyński
dr, adiunkt Katedry Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwisty-
ki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID 0000-0002-4111-0201. Zainteresowa-
nia naukowe: biurowość w kontekście administracji i ustroju państwa, nowoczesne techno-
logie wykorzystywane w biurach i archiwach bieżących, historia zarządzania dokumentacją 
w Polsce i na świecie.
e-mail: marsmo@umk.pl

Katarzyna Łukasiak
dr, adiunkt Katedry Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwisty-
ki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID 0000-0001-5364-684X. Zainteresowa-
nia badawcze: archiwa cyfrowe, zarządzanie dokumentacją elektroniczną w archiwach histo-
rycznych, polityka kulturalna UE, archiwa w polityce unijnej oraz aspekty prawne związane 
z działalnością archiwów. 
e-mail: klukasiak@umk.pl


