


Przedmowa 
г 

iatowit ma sto lat W 1899 roku ukazał się, -wydany staraniem Erazma Majewskiego, pierwszy tom rocz-
nika, który stal się z czasem głównym czasopismem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego. ôwiatowit, rocznik, poświęcony arcneologii przeddziejowej i badaniom 
pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, powołany został - jak pisał w przedmowie do wydaw-
nictwa jego redaktor:,ccicm... z jednej strony ożywienia ruchu naukowego w tej gałęzi, zachęcenie sit no-
wych i zogniskowanie prac oryginalnych, miejscowych, które albo się rozpraszają, albo pozostają dhigo. 
a nieraz na zawsze w tece. Z drugiej strony... o ułatwienie wykształconemu ogółowi zapoznanie się z zada-
niami starożytnictwa przeddziejowego". 

Późne były losy wydawnictwa na przestrzeni tych stu lat istnienia tytułu. (Skromna raczej liczba wydanych 
tomów (41) nie przekonuje co do aktywności kolejnych wydawców, mówi być może o trudnościach technicz-
no-finansowych, o braku odbiorców - czytelników lub o znikomym zapotrzebowaniu na publikacje archeolo-
giczne a może i o nie zawsze odpowiednim potencjale naukowym i organizacyjnym instytucji Czasopismo wy-
dających. 

Otwierając nowe stulecie istnienia "Światowita" chcę wyrazić nadzieję, iż ten rocznik - którego nową. jesz-
cze nie dopracowaną ostatecznie formułę prezentujemy niniejszym tomem, stanie się — jak niegdyś w począt-
kowych latach istnienia tytułu - istotnym wkładem w rozwój polskiej nauki i międzynarodową wizytówką doko-
nań polskiego środowiska archeologów, starożytników i badaczy pokrewnych dyscyplin, jego autorów, także 
spoza Instytutu Archeologii UW. Instytut Archeologii UW, po wielu zmianach strukturalnych, organizacyjnych, 
programowych i osobowych stal się jedną z największych na świecie placówek naukowodydaktycznych w tej 
dziedzinie. Uprawiane i wykładane są w nim nieomal wszystkie specjalności archeologiczne istniejące w pol-
skich i zagranicznych uniwersytetach. Zmieniła się koncepcja wykładania archeologii; powiększył znacznie za-
kres uprawianych dyscyplin. „Światowit" jako główne czasopismo Instytutu musi także zmienić swój charakter. 
Pozszerzając znacznie tradycyjny zakres, objąć winien wszelkie inne poza .archeologią pradziepwą i bada-
niami pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej" obszary. Zmiana formuły wymusza na nas odejście od tradycyj-
nego pełnego tytułu czasopisma i pozostawienie jedynie nazwy: „(Światowit. ßocznik Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego". Pierwszy człon tradycyjnej nazwy: „światowit" (wywie-
dzionej przez Majewskiego od imienia jednego z bóstw słowiańskich), zachowaliśmy także dla tomów mono-
graficznych rozpraw i zespołów artykułów, które wydajemy w pięciu seriach suplementów do Pocznika. Kilka 
z tych tomów już się ukazało, inne są w druku lub w przygotowaniu. Mamy ambicje by w naszym Poczniku łub 
w jego suplementach publikować wyniki wszystkich ważniejszych badań prowadzonych przez Instytut mono-
grafie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, materiały archeologiczne z naszych i innych badań. Zapraszamy 
więc wszystkich Autorów, zarówno związanych tradycyjnie ze „światowitem", jak i osoby, które jeszcze z na-
mi nie współpracują o nadsyłanie swoich tekstów, propozycji wydawniczych jak i uwag dotyczących profilu, 
poziomu i formy naszych publikacji, tak by jiowy" ś>wiatowit w jak najlepszy sposób realizował cel twórcy 
wydawnictwa, przesianie: .ożywienia ruchu naukowcgo...zachęcenia al nowych i zogniskowania prac oryginal-
nych, miejscowych...ułatwienia wykształconemu ogółowi zapoznania się z zadaniami starożytnictwa... ". 
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