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Słowo wstępne
Wybrany w maju 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, określając podstawowe kierunki swej działalności na najbliższą kadencję, szczególną uwagę postanowił skoncentrować na pracy
naukowo-badawczej, promowaniu i propagowaniu nauki oraz wspieraniu młodych adeptów nauki z Wileńszczyzny. Jednym z podstawowych
„narzędzi” do realizacji tych celów jest Rocznik SNPL, który ukazuje się
od 2002 roku. W słowie wstępnym pierwszego tomu Rocznika jego redakcja zawarła podstawowe wytyczne na przyszłe lata1. Biorąc pod
uwagę duży rozrzut zainteresowań naukowych członków SNPL, postanowiliśmy zachować tradycję i dążyć do tego, aby Rocznik nadal mógł
być platformą wymiany poglądów i ustaleń empirycznych z obszaru
różnych dyscyplin naukowych, w większym czy mniejszym stopniu
powiązanych z szeroko rozumianą problematyką Litwy. Jednak przewodnią ideą ma być analiza współczesnych różnorodnych zjawisk społecznych Wileńszczyzny i poglądów dotyczących ich perspektywy i
retrospektywy. Autorami publikacji w Roczniku są i mogą być nie tylko
członkowie i sympatycy SNPL, ale też inni naukowcy i badacze podejmujący problematykę lokalnych społeczności i (w pierwszej kolejności)
mniejszości narodowych we współczesnym globalnym świecie.
Zachowując ciągłość koncepcji wydawniczej Rocznika oraz nawiązując do szczytnych i demokratycznych tradycji Towarzystwa Przy1

„Niniejszy pierwszy tom Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
2001/2002 zapoczątkowuje nowe wydawnictwo naukowe. Pismo jest poświęcone życiu
i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznika będą
publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdą się prace z takich dziedzin, jak historia
polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, socjologia, językoznawstwo. W miarę potrzeb i możliwości będziemy zamieszczać w Roczniku materiały źródłowe i dokumenty, dotyczące
różnorodnej tematyki i warte udostępnienia szerszemu gronu badaczy i Czytelników.
Wydawnictwo ma na celu zamieszczanie najnowszych prac naukowych, krytycznych
recenzji i artykułów polemicznych. W dziale Kronika będziemy informować o ważniejszych wydarzeniach z życia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.” – I Rocznik
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2001/2002, Materiały konferencji
Język jako podstawa tożsamości, Wilno 2002, s. 5.
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jaciół Nauk w Wilnie, Zarząd SNPL czyni następne kroki w usprawnianiu działalności wydawniczej i podnoszeniu poziomu merytorycznego
naszego wydawnictwa. Jednym z nich jest utworzenie międzynarodowej
Rady Naukowej Rocznika SNPL, która ma się przyczynić nie tylko do
podniesienia poziomu merytorycznego tego wydawnictwa, zwiększania
zasięgu jego oddziaływania, ale też do nawiązywania ścisłych kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Równocześnie została
powołana stała Redakcja Rocznika SNPL, która ma się przyczynić do
jego regularnego wydawania na odpowiednim poziomie edytorskim z
poprawnie językowo opracowanymi tekstami. Dążąc do ujednolicenia
szaty graficznej oraz bardziej jednoznacznego odbioru Rocznika, postanowiono w tym roku wydać podwójny tom oznaczony numerem 13/14,
aby od następnego roku numeracja tomu Rocznika była zgodną z bieżącym rokiem wydania.
Dużą część tekstów niniejszego Rocznika stanowią artykuły naukowe opracowane na podstawie referatów2 wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) i Polskie Towarzystwo
Myśli Politycznej (PTMP) pt. Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku, która odbyła się 9–11 kwietnia 2014 roku
w Wilnie. W konferencji uczestniczyło prawie osiemdziesiąt osób, zostały wygłoszone 62 referaty. Wśród uczestników konferencji było wielu wybitnych naukowców z kilkunastu polskich ośrodków akademickich: Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Torunia,
Piotrkowa Trybunalskiego, Białegostoku, Olsztyna, Opola, Lublina,
Łodzi, Częstochowy, Słupska oraz z Wilna i Kowna. W obradach konferencji brała udział też pokaźna grupa młodych adeptów nauki.
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy składa serdeczne
podziękowanie Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na organizację wyżej wspomnianej konferencji oraz wydanie niniejszego Rocznika.
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Część referatów będzie opublikowana w wydawnictwie zwartym przez Polskie
Towarzystwo Myśli Politycznej.
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