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Rocznik, którego tom  pierwszy ukazuje się drukiem , poświęcony jest 
historii czasopiśmiennictwa polskiego.

Dzieje p rasy  polskiej, k tó re j m etryka  liczy trzysta  la t istnienia, nie 
znalazły w zainteresow aniach naukow ych historyków, w  latach daw niej
szych, należytego uwzględnienia. Nie analizując przyczyn tego, należy 
stwierdzić, że ostatn ie lata  przyniosły na ty m  polu daleko idące zmiany 
na lepsze. Żywe zainteresowanie zagadnieniam i inform acji i prasy, p rzy 
stale doskonalonych środkach technicznych, narzuciło konieczność ba
dań historycznych nad  czasopiśmiennictwem dawniejszym  jako jednym  
z elem entów  zarówno k u ltu ry  narodowej, jak  też czynnikiem  pow sta
wania i form owania się opinii publicznej w  konkretnych  zagadnieniach 
aktualnych.

Potrzebę naukowego badania historycznego nad czasopiśmienni
ctwem  polskim, zwłaszcza XIX i początków XX w., uw ielokrotniał fak t 
jego swoistego rozwoju w okresie rozbioru państw a polskiego i w  ślad 
za tym  powstania polskiej p rasy  em igracyjnej na terenach  w ielu k ra 
jów  europejskich i am erykańskich.

W w arunkach  bezpaństwowego by tu  narodu polskiego- wszelka m yśl 
postępowa i patriotyczna mogła znaleźć odbicie wyłącznie na łam ach 
p rasy  em igracyjnej, do czasu, k iedy  na teren ie  samego k ra ju  zaistniały 
w arunki i pojaw iły się nowe siły społeczne, które wzięły na siebie cię
żar walki o narodow e i społeczne wyzwolenie. W alka ta  jedynie częścio
wo znalazła swoje odbicie w  prasie legalnej, głównym  jej narzędziem  
pozostała prasa nielegalna — konspiracyjna, k tórej liczebność i zasięg 
oddziaływania na teren ie  Polski były  ogromne.

Skomplikowane dzieje p rasy  polskiej, rozm aitość jej form  i k ierun 
ków  oraz ilość ty tu łów  stanow iły i stanow ią obiektywne trudności dla 
badaczy, zwłaszcza że m ateria ł źródłowy w swej znakom itej większości 
znajdu je  się w  archiw ach obcych. Mimo przedstaw ionych trudności 
w  latach powojennych badania nad  dziejami czasopiśmiennictwa pol
skiego podjęto w  form ie bardzo intensyw nej. Jedną  z placówek do tego
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celu powołanych jest Pracow nia H istorii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
XIX i XX w. PAN.

Twórcą jej i założycielem jest prof, dr H enryk  Jabłoński, jeden 
z w ybitnych znawców zagadnień czasopiśmienniczych, z którego sem i
narium  wyszło spore grono m łodych pracow ników  tej gałęzi wiedzy 
historycznej. Z jego inspiracji podjęła Pracow nia wydaw anie „Rocz
n ika“, na  łam ach którego będą się ukazyw ały rozpraw y poświęcone 
dziejom czasopiśmiennictwa polskiego, stanowiące zarazem  przegląd jej 
naukow ej działalności.


