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Odmienne warunki pracy w swobodnym i demokratycznym państwie 
wchodzącym też w trudny okres gospodarczych przemian, stawiają Re
dakcją „Przeglądu Historycznego” w obliczu decyzji koniecznych do po
wzięcia. W ciągu kilku dziesięcioleci czasopismo nasze ukazywało się re
gularnie dzięki dotacji państwowej, udzielanej nam przez Polską 
Akademię Nauk za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Historii 
jako oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 
roku 1954 wydawcą naszym było Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 
w ciągu tych długich lat współpraca nasza z tą firmą układała się har
monijnie i z obustronną korzyścią. Trudności ujawniły się na przełomie 
lat 1989/90, w związku z zachwianiem waluty i skurczeniem się świad
czeń państwa na rzecz nauki. W 1990 roku udało się nam wydać tylko  
dwa zeszyty zamiast czterech, a w 1991 tylko trzy. Ukazywały się 
one z dużymi opóźnieniami; rozregulował się kolportaż; rosnące koszty 
druku w PWN groziły nam, że pismo już nie zdoła utrzymać swojego 
bytu, w ramach dotychczasowej dotacji.

W tej trudnej dla „Przeglądu” sytuacji otworzyła się alternatywa 
przejścia do nowego wydawcy. Poczynając od Nowego Roku 1992 zosta
je nim Polska Oficyna Wydawnicza BGW. Doceniając w pełni wagę 
oferty Pana Prezesa Romana Górskiego, Redakcja dołoży starań o u trzy
manie harmonijnej współpracy z nowym mecenasem. Przy zapewnio
nej nam i na przyszłość dotacji państwowej, BGW chce zapewnić nam 
regularne ukazywanie się czterech zeszytów rocznie, szybki i poprawny 
druk, sprawny kolportaż oraz właściwe honoraria autorskie.

Informując o tych zmianach przyjaciół naszego pisma, czytelników  
i współpracowników, Redakcja spodziewa się, że i w przyszłości cieszyć 
się będzie poparciem historyków polskich, ze wszystkich środowisk na
szego kraju. Z apelem o nadsyłanie nam tekstów zwracamy się nie ty l
ko do autorów o renomowanych już nazwiskach, ale i do debiutującego 
pokolenia, w Warszawie i poza nią. Otwarta przed nami szansa rozpa
trywania dawnej i świeżej historii Polski i krajów ościennych, bez cen- 
zuralnych skrępowań i zahamowań wewnętrznych, pozwoli też naszemu 
pismu — dzięki opiece państwa, fachowej wiedzy autorów i mecenatowi 
wydawcy — służyć i nadal rozwojowi nauki historycznej w naszym  
kraju.
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