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Oddawany do rąk PT Czytelników kolejny numer „Zeszytów Naukowych " 
jest w pewnym stopniu realizacją życzeń, przedstawionych przez Redaktora Na-
czelnego poprzedniego, XIII-go tomu. 

Jednym z tych życzeń na przyszłość była sprawa kontynuacji i stała się ona 
jakby motywem przewodnim niniejszej publikacji. 

Pomimo narastających trudności finansowych, jakie dotykają sfer: kultury, 
oświaty i nauki udało się naszemu Towarzystwu kontynuować działalność ba-
dawczą a zwłaszcza wydawniczą, o czym świadczy ta publikacja. Znaleźć w niej 
można zróżnicowaną problematykę zarówno mikro - jak i makroregionalną. 

Kontynuacją w pewnym sensiejestpomieszczenie w „Zeszytach ", jako tema-
tyki wiodącej, materiałów z sesji popularno-naukowej „Procesy integracyjne i 
dezintegracyjne na Mazowszu ", która odbyła się w Ostrołęce i Radomiu. Proces 
tworzenia nowych struktur terytorialnych szybko znalazł swe odzwierciedlenie w 
pracach badawczych środowisk naukowych Warszawy, Ostrołęki, Radomia, 
czego wyrazem stała się wspomniana sesja. 

Kolejnymi zagadnieniami, które utrzymujemy w „Zeszytach " są mało do-
tychczas poruszane problemy archeologiczne, ponadto wybrane aspekty his toni i 
kultury Puszczy Białej. 

Kontynuujemy również rozpoczęty w XIII-tym tomie rozdział „ OTN-owskie 
debiuty ", który spotyka się z coraz żywszym zainteresowaniem w różnych środo-
wiskach akademickich, głównie Warszawy, Pułtuska, Olsztyna. Absolwenci 
tamtejszych uczelni, wywodzący się z naszych terenów, mają możliwość zapre-
zentowania wyników swych badań, poszerzając w ten sposób grono autorów 
ostrołęckiego periodyku naukowego. 

Wśród przeważającej zwykle tematyki historycznej coraz więcej miejsca po-
święcamy współczesnym problemom społeczno-gospodarczym a zwłaszcza tak 
aktualnej sprawie jak Unia Europejska i integracja naszego kraju z Unią. 

Nie będzie za to kontynuowana współpraca „Zeszytów"z wybitnym pisa-
rzem i dokumentalistą Kurpiowszczyzny - Henrykiem Syską. Region nasz po-
niósł niepowetowaną stratę, odszedł od nas jego niestrudzony popularyzator, 
którego 60 publikacji w mniejszym lub większym stopniu dotyczyło ziem nad-
narwiańskich. 

Najnowszy tom „Zeszytów Naukowych ", charakteryzuje się zróżnicowaną 
tematyką, zamieszcza opracowania przedstawicieli różnych środowisk nauko-
wych, Czytelnik ma więc możność znalezienia interesujących go zagadnień. 

Redakcja. 
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