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„Historia Slavorum Occidentis”, periodyk otwarty na wszystkich autorów
zajmujących się przeszłością Europy Środkowej, redagowany wspólnie przez
uczonych polskich, czeskich i słowackich, rok 2013 zamyka numerem w znaczącym stopniu poświęconym reminiscencjom po ostatnich zjazdach historyków polskich i czeskich. XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, organizowany zwyczajowo przez Polskie Towarzystwo Historyczne, odbył się
we wrześniu 2009 roku w Olsztynie i spośród jego wielu referatów przypominamy dwa wystąpienia podsumowujące dorobek historiografii w zakresie
dziejów wczesnonowożytnego parlamentaryzmu polskiego (Robert Kołodziej
z Uniwersytetu Wrocławskiego i Michał Zwierzykowski z UAM w Poznaniu).
Natomiast we wrześniu 2011 roku w Ostrawie odbył się X zjazd historyków
czeskich, zorganizowany przez Sdružení historiků České republiky. Z tego
wydarzenia przypominamy cztery ważne wystąpienia (publikowane wcześniej na łamach periodyku „Český časopis historický” 110, 2012/3–4), odnoszące się do dziejów historiografii czeskiej – Petra Vorela (Pardubice) o czeskiej historiografii w świetle kolejnych zjazdów historyków czeskich w latach
1993–2011; Jaroslava Pánka (Praga) o czeskiej historiografii w kontekście
powszechnym; Bohumila Jirouška (České Budějovice) o czeskiej historiografii u progu XXI wieku (między opowiadaniem, strukturą i teorią) i wreszcie
Lenki Řezníkovej i Miloša Řezníka (Praga, Chemnitz) o granicach i tożsamości w kontekście historycznym i historiograficznym. W przededniu kolejnego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Szczecin 2015) nawiązanie do ważnej dla nauki historycznej tematyki historiograficznej wydaje
się w pełni uzasadnione, a same dociekania nad dziejami historiografii niezbędne dla jej kondycji. Tom dopełniamy o ważki artykuł Witolda Wojtowicza (Szczecin) dotyczący Carmen Mauri, czyli średniowiecznego poematu
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„zawieszonego” między oralnością a piśmiennością oraz tradycyjnie o dział
recenzji i sprawozdań (tu opinia o książce Piotra Cugowskiego poświęconej
Jędrzejowi Giertychowi – Anna Piesiak-Robak oraz dwa sprawozdania z międzynarodowych konferencji naukowych: „Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, Ostrawa, 24–25 maja 2013 roku
– Danuta Konieczka-Śliwińska; oraz „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?” – Damian Szymczak). Tradycyjnie też zapraszamy do współpracy w tworzeniu czasopisma i nadsyłaniu na adres redakcji
artykułów, recenzji oraz sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych w naszym czy o naszym regionie Europy.
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