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Od Redakcji

Mamy przyjemność oddać do rąk czytelników pierwszy tom nowego, interdyscyplinarnego, 
międzynarodowego półrocznika naukowego – „Hereditas Monasteriorum”. Tworząc go, chcie-
liśmy stworzyć miejsce dla publikacji badań i dyskusji naukowej nad szeroko rozumianym 
dziedzictwem klasztornym i poklasztornym.
Łamy „Hereditas Monasteriorum” będą szeroko otwarte dla wszelkich opracowań syntetycz-
nych i analitycznych oraz publikacji inwentarzy, katalogów oraz źródeł historycznych doku-
mentujących dziedzictwo życia klasztornego. Przez dziedzictwo to rozumiemy wkład, jaki 
zakonnicy i klasztory wnieśli w dzieje cywilizacji światowej. W kręgu naszych zainteresowań 
znajduje się zatem różnorodny dorobek materialny i intelektualny wytworzony przez zakonni-
ków oraz jego losy, a także rola, jaką odgrywał i nadal odgrywa w aspekcie religijnym, ducho-
wym, kulturowym, artystycznym, społecznym, gospodarczym etc.

Ze względu na znaczenie kasat klasztornych dla stanu zachowania dziedzictwa poklasztorne-
go dużo miejsca chcemy przeznaczyć na opracowania i publikacje poświęcone dziejom kasat 
(ich przyczynom i przebiegowi, a także dokumentacji wytworzonej w ich trakcie) oraz losom 
zakonników, dóbr, zabudowań i mienia ze skasowanych klasztorów.

Nie ograniczamy zakresu chronologicznego i terytorialnego publikowanych tekstów i źródeł, 
ponieważ jesteśmy zainteresowani dziedzictwem życia klasztornego w ogóle, w tym także 
spoza kręgu kultury chrześcijańskiej.

Będziemy zamieszczać artykuły napisane po polsku (opatrzone streszczeniami angielskimi), 
ewentualnie w jednym z pięciu podstawowych języków europejskich, tzn. po angielsku, fran-
cusku, hiszpańsku, niemiecku lub włosku (opatrzone streszczeniami polskimi i angielskimi).

Do publikowania tekstów zapraszamy zarówno humanistów (m.in. historyków, historyków 
sztuki, archeologów, kulturoznawców, bibliotekoznawców, archiwistów, socjologów, muzyko-
logów, muzealników, filozofów, religioznawców), jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauko-
wych.

Bardzo nam zależy, aby oprócz rozpraw, artykułów, recenzji i kroniki naukowej znaczące miejsce 
w „Hereditas Monasteriorum” zajęły edycje źródłowe (w tym pojedynczych, interesujących prze-
kazów) oraz inwentarze, katalogi i spisy klasztornych i poklasztornych artefaktów.

„Hereditas Monasteriorum” jest półrocznikiem ukazującym się w czerwcu i grudniu danego 
roku, wydawanym w formie tradycyjnej oraz dostępnym także online w formie cyfrowej. Prze-
strzegane będą wszystkie zasady (w tym zewnętrzne recenzje tekstów) obowiązujące przy 
wpisie do międzynarodowych indeksów i na listy czasopism punktowanych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej „Hereditas Monasterio-
rum”: www.hm.kasaty.pl, dostępnej w językach polskim, angielskim i niemieckim.
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