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OD REDAKCJI

Z przykrością informujemy, że Dyrekcja Instytutu Badań Literackich PAN 
zawiesiła wydawanie „Kwartalnika Historii Prasy Polskiej”. Powodem była re
strukturyzacja placówki, w której dotychczasowy zespól Pracowni Historii Cza
sopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. w szczuplejszym gronie realizować bę
dzie inne zadania badawcze.

Tak tedy założony przed 33 laty „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego’’ i kontynuujący go „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” — jedyny w Pol
sce periodyk poświęcony dziejom środków komunikowania masowego (jedyny 
zresztą tego typu periodyk na świecie) przeszedł do historii. Powołując go do 
życia byliśmy świadomi, że polska prasa wychodząca w specyficznych warun
kach, w jakich egzystował naród polski w XIX i w XX wieku, była czymś odmien
nym, niż prasa cyrkulująca w społeczeństwach demokratycznych i niepodległych. 
Musiała ona u nas pełnić szereg funkcji kompensacyjnych, jakich nie pełniła 
nigdy prasa w sytuacjach zbliżonych do „normalnych”. Świadczą o tym dowo
dnie stale istniejące w Polsce obiegi alternatywne, gdy chodzi o prasę — pod 
postacią konspiracyjnej „bibuły” i periodyków emigracyjnych adresowanych 
do czytelników krajowych. Podobną rolę po 1939 r. odegrała polska i polskoję
zyczna radiofonia.

Usiłowaliśmy specyfikę tę badać i na różne sposoby ukazywać, ostatnio przy 
znacznie skromniejszych środkach, w ograniczonej objętości, zawsze jednak re
gularnie i punktualnie. Autorzy otrzymywali symboliczne honoraria; mimo to 
nie narzekaliśmy na brak materiałów.

Żegnając autorów (było ich ponad 380), a także czytelników krajowych i za
granicznych, którzy odbierali 1/4 nakładu, przypominamy, że w tomach XX (nr 4) 
i XXXI (nr 2) zamieściliśmy zbiorcze spisy treści naszego periodyku. Zestawienie 
dorobku publikacyjnego Pracowni zainteresowani znajdą w tomie XXXI, nr 2.

Zespół redakcyjny dziękuje wszystkim autorom i współpracownikom za współ
działanie i życzliwe wsparcie. Dziękujemy Wydawnictwu Ossolineum za pracę 
nad kształtem edytorskim „Kwartalnika”, a w szczególności kolejnym redakto
rom wydawnictwa (Anna Kosińska, Aldona Kubikowska, Jadwiga Klama, Tade
usz Rybowski, Janina Wieczerska, Ewelina Czerweny, Halina Bugajska, a ostat
nio Ewa Litwiniak).

Jako początkowo sekretarz redakcji, a następnie redaktor czasopisma chciał
bym w końcu serdecznie podziękować dawnym i obecnym członkom Komitetu 
Redakcyjnego za to, że na zasadach służby społecznej pełnili swoje funkcje.

Jerzy M yśliński
W arszawa, w  grudniu  1993  __


