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Od Redakcji

Mamy przyjemność oddać do rąk czytelników pierwszy tom nowego, interdyscyplinarnego, 
międzynarodowego półrocznika naukowego – „Hereditas Monasteriorum”. Tworząc go, chcie-
liśmy stworzyć miejsce dla publikacji badań i dyskusji naukowej nad szeroko rozumianym 
dziedzictwem klasztornym i poklasztornym.
Łamy „Hereditas Monasteriorum” będą szeroko otwarte dla wszelkich opracowań syntetycz-
nych i analitycznych oraz publikacji inwentarzy, katalogów oraz źródeł historycznych doku-
mentujących dziedzictwo życia klasztornego. Przez dziedzictwo to rozumiemy wkład, jaki 
zakonnicy i klasztory wnieśli w dzieje cywilizacji światowej. W kręgu naszych zainteresowań 
znajduje się zatem różnorodny dorobek materialny i intelektualny wytworzony przez zakonni-
ków oraz jego losy, a także rola, jaką odgrywał i nadal odgrywa w aspekcie religijnym, ducho-
wym, kulturowym, artystycznym, społecznym, gospodarczym etc.

Ze względu na znaczenie kasat klasztornych dla stanu zachowania dziedzictwa poklasztorne-
go dużo miejsca chcemy przeznaczyć na opracowania i publikacje poświęcone dziejom kasat 
(ich przyczynom i przebiegowi, a także dokumentacji wytworzonej w ich trakcie) oraz losom 
zakonników, dóbr, zabudowań i mienia ze skasowanych klasztorów.

Nie ograniczamy zakresu chronologicznego i terytorialnego publikowanych tekstów i źródeł, 
ponieważ jesteśmy zainteresowani dziedzictwem życia klasztornego w ogóle, w tym także 
spoza kręgu kultury chrześcijańskiej.

Będziemy zamieszczać artykuły napisane po polsku (opatrzone streszczeniami angielskimi), 
ewentualnie w jednym z pięciu podstawowych języków europejskich, tzn. po angielsku, fran-
cusku, hiszpańsku, niemiecku lub włosku (opatrzone streszczeniami polskimi i angielskimi).

Do publikowania tekstów zapraszamy zarówno humanistów (m.in. historyków, historyków 
sztuki, archeologów, kulturoznawców, bibliotekoznawców, archiwistów, socjologów, muzyko-
logów, muzealników, filozofów, religioznawców), jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauko-
wych.

Bardzo nam zależy, aby oprócz rozpraw, artykułów, recenzji i kroniki naukowej znaczące miejsce 
w „Hereditas Monasteriorum” zajęły edycje źródłowe (w tym pojedynczych, interesujących prze-
kazów) oraz inwentarze, katalogi i spisy klasztornych i poklasztornych artefaktów.

„Hereditas Monasteriorum” jest półrocznikiem ukazującym się w czerwcu i grudniu danego 
roku, wydawanym w formie tradycyjnej oraz dostępnym także online w formie cyfrowej. Prze-
strzegane będą wszystkie zasady (w tym zewnętrzne recenzje tekstów) obowiązujące przy 
wpisie do międzynarodowych indeksów i na listy czasopism punktowanych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej „Hereditas Monasterio-
rum”: www.hm.kasaty.pl, dostępnej w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Marek DERWICH

redaktor naczelny
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From Editorial

We are pleased to deliver into the hands of readers the first volume of the new, interdisci-
plinary, international scientific half-yearbook – “Hereditas Monasteriorum”. By creating it, our
aim was to offer a place for the research publication and scientific discussion on the broadly
understood monastic and post-monastic heritage.

The columns of “Hereditas Monasteriorum” will be widely open for all synthetic and analytical 
studies, as well as for the publications of inventories, catalogues, and historical sources docu-
menting the heritage of monastic life. By this heritage we mean the contribution, which the 
monks and convents have brought to the history of world civilization. Therefore, in the scope 
of our research is the variety of intellectual and material achievements of the monks, and their 
fate, the role that they played and continue to play in the aspects of religion, spirit, culture, art, 
society, economy, etc.

Due to the importance of monastic dissolution for the state of post-monastic heritage preserva-
tion, we want to devote a lot of space for the elaborations and publications on the history of 
suppressions (their causes and course, as well as the documentation produced during their du-
ration), and the fate of the monks, goods, buildings, and properties of the dissolved convents.

We do not restrict the chronological and territorial scope of the published texts and sources, 
because we are interested in the legacy of monastic life in general, including this from the 
outside the Christian culture.

We will publish texts written in Polish (with the English abstracts) or in one of the five main Eu-
ropean languages, namely in English, French, Spanish, German or Italian (with the summaries 
in Polish and English).

We invite to the texts publishing both humanists (eg. historians, art historians, archeologists, 
researchers of library and culture studies, archivists, sociologists, musicologists, museologists, 
philosophers, religious studies researchers), as well as the representatives of other scientific
disciplines. 

We are strongly interested to have a significant place for the source editions (including the
individual, interesting messages) and inventories, catalogues and lists of monastic and post-
monastic artifacts, in addition to theses, articles, reviews, and scientific chronicle in “Hereditas
Monasteriorum”. 

“Hereditas Monasteriorum” is a half-yearbook issued in June and December of the year, pub-
lished in the traditional form and also available on-line in digital form. All the principles valid 
for the entries on the international indexes and the lists of scored scientific periodicals shall be
respected (including the external reviews of texts).  

All the necessary information can be found on the website of “Hereditas Monasteriorum”: 
www.hm.kasaty.pl, available in three language versions: Polish, English and German.

Marek DERWICH

Editor in Chief


