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OD R E D A K C J I

“Rocznik" III, podobnie jak i dwa poprzednie, rozpoczyna
my tradycyjnym słowem wstępnym, którego celem jest nawiązanie 
ściślejszego dialogu z Członkami wszystkich Oddziałów na te
mat profilu wydawniczego naszego czasopisma i spraw organiza
cyjnych Towarzystwa.

Układ działowy "Rocznika” został już w zasadzie ustalony, 
niemniej praktyka redakcyjna wykazuje, iż problem ten wymaga 
pewnej korekty, a co za tym idzie i informacji adresowanej do 
naszych Autorów i Czytelników, Wiadomo, iż co 2 lata Zarząd 
Główny organizuje, zgodnie ze statutem Towarzystwa,zjazdy de
legatów, połączone zwykle z sesją naukową. W okresach tych 
"Roczniki” są bardzo zasobne w rozprawy naukowe w postaci wy
głaszanych na Zjeżdzie referatów, które w simie zajmują około 
50 procent objętości pisma. Ponieważ niektóre rozdziały "Ro
cznika” jak "Mickiewicziana”, "Nasi członkowie honorowi”,'̂ Spra
wy organizacyjne” i "Kronika” są stałe, na inne prace nades
łane z Oddziałów nie ma czasem miejsca. I tak np. w bieżącym 
roku Redakcja nie była w stanie umieścić dwóch dużych prac z 
terenu i zmuszona była przesunąć ich druk do "Rocznika” nr IV. 
Inaczej rzecz się przedstawia z "Rocznikami" międzyzjazdowy
mi, które takim nadmiarem terminowych prac naukowych nie są 
obarczone.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, Redakcja pragnie poin
formować Członków Towarzystwa, iż w "Rocznikach" zjazdowych 
będzie w stanie umieszczać tylko drobniejsze prace nadsyłane 
z Oddziałów, natomiast większość ich będzie się starała sku
piać w "Rocznikach" między!zjazdowych. Ponieważ w przygotowa
niu redakcyjnym jest obecnie "Rocznik" IV, międzyzjazdowy i 
dysponujemy większą ilością wolnego miejsca, zwracamy się z
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apelem do wszystkich Oddziałów o nadsyłanie prac o charakte
rze zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Drugim, niemniej ważnym tematem są sprawy organizacyjne 
Towarzystwa, a szczególnie problem najwłaściwszego kierunku 
jego rozwoju na najbliższą przyszłość. Materiałów do. rozważań 
nad tą kwestią nie zabraknie. Dostarczy ich zarówno *’Zagaje
nie dyskusji" Członka Zarządu Głównego doc. Zbigniewa Goliń- 
skiego, wygłoszone na części organizacyjnej Zjazdu białostoc
kiego, które drukujemy w "Roczniku” niniejszym,jak i dwie ob
szerne recenzje o naszym czasopiśmie: 1. Marii Demałowicz -
"0 Towarzystwie Literackim im. A.Mickiewicza" /"Nowe książki” 
nr 3, 1969» s. 156-159/; 2. Jerzego Starnawskiego - "Nowy
periodyk Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza" /"Przeg
ląd Humanistyczny" nr 1, s. 189-191/.

W tej zasadniczej dla Towarzystwa sprawie zwracamy się do 
wszystkich Członków Towarzystwa o nadsyłanie swoich głosów 
dyskusyjnych, któro pomieścimy w "Roczniku" następnym.

Zarząd Główny Towarzystwa 
i Redakcja "Rocznika"


