


Od Redakcji 

Tom  XXXVII  „Studiów  Zródłoznawczych"  ukazuje  się po upływie trzech lat  od  wydania  poprzedniego 
tomu pisma. Przerwa ta jest spowodowana  zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w związku  z wyda-
niem „Studiów".  Pismo, wychodzące  jako rocznik  od  1957 r. i od  początku  wydawane  przez Instytut 
Historii  PAN,  przez wiele lat  było redagowane  przez zespół warszawsko-poznański,  złożony z najwybit-
niejszych specjalistów nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa:  Aleksandra  Gieysztora, Brygidę 
Kürbis,  Gerarda  Labudę  i sekretarza  Redakcji  Ryszarda  Walczaka.  Z  czasem skład  Redakcji  uległ  po-
szerzeniu, ale jej człon zasadniczy  pozostał  bez zmiany aż do  śmierci nieodżałowanego  Ryszarda  Wal-
czaka w 1989 r. Sekretariat  Redakcji  pozostał  potem w Poznaniu, do  ostatniego  tomu prowadzony  przez 
Danutę Zydorek. 

Znane  trudności  wydawnicze  lat  osiemdziesiątych  były powodem,  że początkowo  regularnie  ukazują-
cy się rocznik  nabrał  opóźnienia, z którego,  pomimo starań, nie udało  się go wyprowadzić.  W  ostat-
niej dekadzie,  w nierównych odstępach  czasu ukazało  się tylko  pięć tomów „Studiów".  I  nie wynikało 
to z braku  materiałów,  czego pismo na ogół  nie odczuwało.  Rzadka  częstotliwość  ukazywania się „Stu-
diów"  zaczęła być zauważalna, zwłaszcza  wobec wzrostu zainteresowania naukami pomocniczymi hi-
storii, ożywienia edycji  źródłowych  i badań  źródłoznawczych,  jakie można zaobserwować w ostatnich 
latach. 

Od  pewnego czasu dojrzewała  myśl ściślejszego powiązania pisma z jego ciałem sprawczym, to jest 
Instytutem  Historii  PAN.  Zostało  to zrealizowane w końcu lat  dziewięćdziesiątych  przez powołanie 
nowego składu  redakcji  i przeniesienie jej do  siedziby  Instytutu  w Warszawie.  W  ten sposób dokonała  się 
też zmiana pokoleniowa  redaktorów  tego zasłużonego  i wysoko cenionego pisma, przejęcie go z rąk  jego 
inicjatorów i twórców. Już  po tym akcie zabrakło  Profesora  Aleksandra  Gieysztora, który  zdążył  jednak 
uczestniczyć w pierwszym zebraniu nowej redakcji.  Jego  brak  długo  będzie  odczuwać  środowisko  pol-
skich historyków  i cała polska  humanistyka. 

Obecna redakcja  „Studiów"  obejmuje pismo z poczuciem odpowiedzialności  za utrzymanie najwyż-
szego poziomu erudycji  i metody,  jaki zapewnili mu jego pierwsi redaktorzy.  W  działaniach  na przyszłość 
zarysowują się wyraźne cele: niczego nie uronić z cennego dorobku  pisma, zachować i podnieść  jego 
rangę w polskim  i światowym czasopiśmiennictwie historycznym, nadal  dobrze  służyć na rzecz rozwoju 
tych specjalności i dyscyplin,  dla  uprawy których  powołane zostały  „Studia".  Zamiarem  Redakcji  jest też 
utrzymanie rocznego cyklu  wydawania  pisma. 

Pismo, zgodnie  z założonym przez jego twórców programem,  jest przeznaczone dla  problematyki 
źródłoznawczej  i związanej z nią metodologii,  zagadnień  edytorstwa  źródeł  historycznych i dotyczących 
doskonalenia  warsztatu  historyka  oraz dla  ogłaszania  wyników badań  z zakresu  szeroko  pojmowanych 
nauk pomocniczych historii okresu  średniowiecza,  czasów nowożytnych i najnowszych. „Studia"  mają 
charakter  ogólnopolski,  sa też otwarte  na współpracę  międzynarodową. 
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2 Od Redakcji 

Tom  XXXVII  „Studiów",  który  oddajemy  do  rąk  Czytelników,  składa  się w większości  z nowo za-
mówionych i nadesłanych  tekstów,  częściowo zaś, zwłaszcza  w dziale  recenzji i zapisek,  z materiałów 
przejętych z poznańskiej  teki  redakcyjnej,  powstałych  więc przed  kilkoma  laty.  Zamierzamy  też w następ-
nych tomach publikować  niektóre  pozostałe  stąd  teksty,  po ponownym przejrzeniu ich przez autorów. 
W  układzie  pisma redakcja  nie przewiduje  większych zmian, pozostawiając wszystkie  jego dotychczaso-
we działy,  niektóre  jednak  pod  nową nazwą. Autorzy proszeni są o stosowanie się do  wskazówek  wydaw-
niczych zamieszczonych na końcu tomu oraz do  podanego  tam wykazu skrótów. 


