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Słowo wstępne

Przedstawiamy drugi już w roku 2016 numer kwartalnika „Niepodległość 
i Pamięć”, w numeracji ciągłej opatrzony cyfrą 54. Tradycja zobowiązuje, 
lecz nas nie krępuje. W zestawieniach bibliograficznych często pismo na-
sze funkcjonuje jako periodyk historyczno-muzealny. Taki onegdaj podtytuł 
charakteryzował zawartość. Rozszerzając spektrum naszego zainteresowa-
nia programowego (tematycznego) definiujemy się obecnie szerzej, jako pi-
smo humanistyczne. 

Nie odrywamy się jednak od naszej muzealnej rzeczywistości, co jest wi-
doczne na łamach. Uzyskując wysoką ocenę parametryzującą czasopisma 
(12 punktów) zyskaliśmy niezwykłą popularność w środowiskach nauko-
wych. Nie zawsze potrafimy sprostać oczekiwaniom autorów, wydajemy 
tylko kwartalnik, choć wciąż dużej objętości. Wydawcą jest Muzeum Nie-
podległości, instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Posiadamy skromne środki na działalność wydawniczą, dlatego z uznaniem 
odnosimy się do decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Przyznana nam dotacja ustabilizuje w tym roku nasze sprawy wydawnicze.

Dla wielu środowisk muzealnych nasza staranność w realizowaniu zało-
żonej misji naukowej jest niezrozumiała. Dlatego cytujemy niżej odpowied-
ni akt prawny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zachęcając innych  
do wysiłków prezentowania swoich badań w sposób określany nowoczesny-
mi aktami prawnymi. Muzealnicy muszą podążać z duchem czasu. Działal-
ność naukowa to nie tylko abstrakcyjne tematy badawcze, nie tylko historia 
czy historia sztuki. Wystawiennictwo, gromadzenie i opracowywanie zbio-
rów, także upowszechnianie tych zbiorów, a nawet szerokie działania edu-
kacyjne powinny mieć znamiona pracy naukowej. Musi ona jednak być pro-
wadzona w sposób zgodny z zasadami i logiką postępowania przynależnego 
środowiskom naukowym. Jedną z form organizacyjnych, powszechnych już 
w Europie, jest zatwierdzany co jakiś czas wykaz czasopism naukowych. 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił na 18 grudnia 2015 roku 
taką aktualną listę. W komunikacie czytamy:

„Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawa-
nia kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126)  
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ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyzna-
wanych za publikację w tych czasopismach, stanowiący załącznik do ko-
munikatu”. W tym załączniku, w jego części B, kwartalnik „Niepodległość 
i Pamięć” znajduje się pod pozycją 1050. Warto zerknąć na stronę minister-
stwa i zapoznać się z całą listą punktowanych czasopism. Warto publikować 
efekty muzealnej działalności naukowej w wybranych miejscach.

„Niepodległość i Pamięć” obecna jest w swojej wersji podstawowej, pa-
pierowej, na rynku księgarskim, w bibliotekach. Również w księgarni Mu-
zeum Niepodległości. Jednak coraz więcej czytelników korzysta z dostępu 
elektronicznego do poszczególnych artykułów poprzez Federację Bibliotek 
Cyfrowych oraz portale indeksujące bazy danych. Szczególnie cenne jest 
umieszczanie poszczególnych artykułów, odpowiednio wyodrębnionych 
i przez do łatwo dostępnych w Internecie, w portalu BazHum prowadzonym 
przez Muzeum Historii Polski. Łatwość korzystania w oparciu o najprostsze 
wyszukiwarki internetowe, szybkość umieszczania materiału w sieci powo-
duje, że nasze materiały cytowane są w pracach naukowych nawet przed 
pojawieniem się podstawowej, papierowej wersji.

Nie ma potrzeby omawiania w tym miejscu poszczególnych artykułów. 
Niezbędne szczegóły znajdują się w spisie treści oraz w streszczeniach. Cza-
sopisma naukowe stosują różne modele zamieszczania owych summary. 
Włamując słowa kluczowe i streszczenia w języku polskim przed artykułami 
chcemy zachęcić do zaznajomienia się z poszukiwaną treścią. Oczywiście  
dla czytelnika obcojęzycznego na końcu zamieszczamy streszczenia w pod-
stawowych językach europejskich. 

Otrzymujemy sygnały i propozycje rozszerzenia tłumaczeń o język wę-
gierski i słowacki. Niewykluczone, że taka zmiana będzie niebawem wpro-
wadzona. W prezentowanym numerze zamieszczamy artykuł w języku bia-
łoruskim. Jest to novum, które będziemy w przyszłości kontynuować.

Muzeum Niepodległości prowadzi też działalność naukową w postaci 
konferencji, realizuje szereg tematów badawczych związanych z założoną 
misją. Efekty upowszechniane są w wydawnictwach zwartych, publikowa-
nych pracach zbiorowych, referatach wygłaszanych na konferencjach.

Zapraszając do lektury czasopisma „Niepodległość i Pamięć” oferujemy 
też możliwość organizowania szerokiej działalności naukowej i kulturowej.
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