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Od Redakcji

Oddając do rąk Czytelników drugi tom „Hereditas Monasteriorum”, z radością infor-
mujemy o uzupełnieniu naszego pisma o dwa dodatkowe działy: „Tu warto zajrzeć” 
oraz „Książki nadesłane”.

W pierwszym w miarę możliwości będziemy prezentować najważniejsze i najcie-
kawsze serie wydawnicze, wydawnictwa periodyczne oraz czasopisma poświęcone 
„naszej” tematyce, wydawane nie tylko w Polsce i nie tylko aktualnie. Będziemy za-
tem chcieli zaprezentować także wydawnictwa światowe oraz te, które już obecnie 
się nie ukazują, a odegrały znaczącą rolę w zakresie badań nad szeroko rozumianym 
dziedzictwem klasztorów i życia klasztornego. Nie mamy ustalonego planu ani zde-
finiowanej hierarchii ważności. Zapraszamy wszystkich do współpracy, nadsyłania 
propozycji wydawnictw, które powinny być uwzględnione, oraz omówień w jednym 
z języków akceptowanych przez Redakcję.

W drugim dziale zamieszczamy informacje o książkach (monografiach, edycjach, pra-
cach zbiorowych, numerach czasopism) nadesłanych na adres Redakcji przez Wydaw-
ców, Autorów lub Redaktorów. Będziemy starali się, w miarę potrzeby i możliwości, 
zamieścić szersze informacje o tych pozycjach (recenzję, omówienie, notkę). Mamy 
nadzieję, że dział ten pomoże Czytelnikom zapoznać się z nowościami wydawniczy-
mi poświęconymi tematyce zgodnej z profilem „Hereditas Monasteriorum”.

W dziale „Informacje dla Autorów” zamieściliśmy informację o zapobieganiu prak-
tykom naruszającym prawo autorskie (ghostwriting i guest authorship) oraz zasady 
recenzowania tekstów przeznaczonych do publikacji na łamach „Hereditas Monaste-
riorum”.

Marek derwich

redaktor naczelny
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Editor’s Note

We are pleased to present the second volume of “Hereditas Monasteriorum,” and to 
announce that we have supplemented the journal with two additional sections: “Re-
commended readings” and “Books received.”

In the first one, we will  include the latest and the most interesting book series, perio-
dicals and journals devoted to “our” area of study, published not exclusively in Poland, 
and not only contemporarily. We would thus like to present foreign publications, as 
well as those which are no longer published, but have played a significant role in 
the study of a broadly-defined heritage of monasteries and monastic life. We have 
not devised a definite plan nor have determined any priorities. Everyone is welcome 
to collaborate with us, share their suggestions as to the publications that should be 
considered for inclusion in the section, and submit summaries written in one of the 
languages approved of by the Editorial Board.

The second section will include information concerning books (monographs, edi-
tions, collective works, journal issues) sent to the Editorial Board by Publishers, Au-
thors, or Editors. We will try to provide –within our capacity and according to the 
need– more information on these titles (a review, a summary, a note). We hope that 
this section will help Readers get acquainted with latest publications on the subject 
matter corresponding with the scope of “Hereditas Monasteriorum”.

Section “Information for Authors” offers information on the policy preventing copy-
right infringement (ghostwriting and guest authorship), as well as rules of reviewing 
manuscripts submitted for publication in “Hereditas Monasteriorum”.

Marek derwich

Editor in Chief


