


Od Redakcji 

Sygnalny zeszyt „Medycyny Nowożytnej", jaki oddajemy do rąk Czytelników 
powstał w wyniku dyskusji w Zespole badawczym, działającym przy Pracowni 
Historii Nauk Medycznych IHNOiT PAN. W toku tej dyskusji wyrażono potrzebę 
założenia pisma, które by odpowiadało zarówno dążeniom powiększającego się 
ostatnio grona młodych historyków, zajmujących się historią medycyny, jak i tych 
lekarzy - historyków medycyny, którzy czują konieczność wymiany poglądów 
z historykami oraz odejścia od tradycyjnego faktograficznego przedstawiania dzie-
jów swojej dyscypliny. 

Jako zespół inicjujący powstanie nowego pisma, chcielibyśmy zgromadzić 
wokół niego grupę młodych badaczy, historyków i przedstawicieli zawodów me-
dycznych, którym odpowiadałby prezentowany przez nas kierunek. Mamy także 
nadzieję na zainteresowanie nim historyków i historyków medycyny z bogatym 
dorobkiem naukowym, których opinie i wypowiedzi stanowiłyby dla nas cenny 
materiał. Chcemy także zachęcić młodych adeptów studiów historycznych do 
zajęcia się ważną, a rzadko przez nich penetrowaną dziedziną, jaką jest historia 
wiedzy o chorobie w jej najszerszych aspektach, wskazując na obszary badań nie 
wymagające uprzednich studiów medycznych, ale także ukazując trudności, ba-
riery i niebezpieczeństwa, których w tego rodzaju badaniach należy unikać. Leka-
rzy - historyków medycyny chcemy zainteresować zagadnieniami metodologicz-
nymi i tworzeniem metodologii historii nauk medycznych. 

Podstawowym założeniem naszego pisma będzie kompleksowe prezentowa-
nie określonej tematyki według kryterium czasowego. Chcielibyśmy zatem, aby 
w przyszłości każdy zeszyt zawierał treści związane bezpośrednio lub pośrednio 
z tym samym okresem historycznym, mieszczącym się w pojęciu medycyny no-
wożytnej. Zasadzie tej nie podlega ściśle zeszyt sygnalny, prezentujący prace 
jednego zespołu, bowiem ma on przede wszystkim zasygnalizować charakter 
pisma (tematyka, projektowane działy, objętość). Niemniej, poza recenzjami 
i sprawozdaniami, wiąże się on głównie z wiekiem XIX, w którym m.in. miała 
miejsce najszersza recepcja omawianych w pierwszym artykule doktryn. 

Dalsze losy sygnalizowanego tym zeszytem pisma leżą w rękach naszych 
Czytelników. Uznanie jego istnienia za pożyteczne przesądzi o jego wydawaniu. 
Czekamy na opinie i ewentualne materiały do publikacji. 

Dziękujemy! 
* 

Korespondencję i materiały prosimy przesyłać na adres: Instytut Historii Nauki, 
Oświaty i Techniki PAN, Pracownia Historii Nauk Medycznych, Warszawa, ul. 
Nowy Świat 72. 

Zasady przygotowania maszynopisów według obowiązujących w większości 
polskich czasopism historycznych. 


