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OD R E D A K C J I

Oddajemy do rąk czytelnika „Rocznik Lubelski” pierwsze w dziejach 
Lubelszczyzny naukowe czasopismo historyczne. Czasopismo nasze jest 

organem Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Historycznego, skupiającego 
historyków i miłośników historii naszego ośrodka. Przeznaczeniem „Rocz
nika” jest ukazywanie przeszłości Lublina i Lubelszczyzny we wszystkich 
przejawach jego życia. Pragniemy przedstauńać dzieje regionu w jego 
organicznym związku z całością życia narodu i państwa polskiego w dal
szej i niedawnej przeszłości. Uwzględniać będziemy również prace o cha
rakterze ogólniejszym.

W „Roczniku” zamieszczać będziemy przede wszystkim wyniki dorob
ku naukowego historyków środowiska lubelskiego i innych badaczy pra
cujących nad dziejami naszego regionu. Zadaniem „Rocznika” będzie popu
laryzacja wiedzy o Lublinie . i Lubelszczyźnie wśród społeczeństwa, 
a zwłaszcza nauczycielstwa, działaczy oświatowo-kulturalnych i miłoś

ników bogatej w przeszłość Lubelszczyzny. Do współpracy pragniemy 
włączyć ośrodki i ludzi zajmujących się historią swego terenu. Zadanie 
to uważamy za szczególnie ważne w okresie zbliżających się obchodów  
„Tysiąclecia”, do których pierwszy wkład wnoszą historycy lubelscy w  po
staci „Rocznika Lubelskiego”.

,Pierwszy tom „Rocznika” zawiera rozprawy, artykuły, materiały 
źródłowe poruszające różne zagadnienia przeszłości Lubelszczyzny od 
XIV do XX wieku. Są one wyrazem bieżących prac i zainteresowań śro
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dowiska naukowego historyków lubelskich. Następny tom „Rocznika” 
ukaże się w r. 1959. Pierwszy jego zeszyt będzie poświęcony 15-leciu Pol
ski Ludowej na Lubelszczyźnie od wyzwolenia w r. 1944 do chwili bieżącej. 
Dalsze tomy poświęcone będą poszczególnym problemom i ośrodkom  
historycznym Lubelszczyzny. Przewidujemy rozszerzenienie działu recen
zji, systematyczną publikację bieżącej bibliografii Lubelszczyzny oraz 
szerszą informację o życiu naukowym naszego terenu.

Redakcja poczuwa się do miłego obowiązku podkreślenia życzliwości, 
zainteresowania i pomocy finansowej ze strony naszych władz tereno
wych — Prezydium W ojewódzkiej Rady Narodowej г Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w Lublinie. Mecenat tych władz przyczynił się 
w  decydujący sposób do publikacji naszych prac, których początkiem sta
je  się „Rocznik Lubelski”. Na tym miejscu Redakcja w imieniu history
ków lubelskich składa im serdeczne podziękowanie.


