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NOTY O WSPÓŁAUTORACH TOMU
Mariusz AUSZ – historyk, dr hab., pracownik Instytutu Historii UMCS
w Lublinie, prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Autor dwóch książek,
redaktor i sekretarz 8 prac zbiorowych. Autor ponad 80 publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Zainteresowania naukowe: historia szkolnictwa, dydaktyka
historii i genealogia; ausz_m@poczta.onet.pl
Piotr Andrzej DMOCHOWSKI - działa w Polskim Towarzystwie Heraldycznym,
jego zainteresowania to dynastia Piastów, średniowieczne rycerstwo i szlachta
mazowiecka; p_a_dmochowski@o2.pl
Benjamin KOSTRUBIEC – matematyk i geograf ekonomiczny, profesor doktor
habilitowany, obecnie na emeryturze. Francuski i polski profesor tytularny.
Pracował w Instytutach: Matematyki i Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Do 1982 kierownik Pracowni Informatyki i Zastosowań Matematyki w Geografii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1982 r., pracował na Université des Sciences
et Technologies de Lille. Zajmował się m.in. geografią ekonomiczną i zdrowia.
Następnie objął katedrę Geografii teoretycznej na Université Louis Pasteur
w Strasburgu, gdzie był członkiem międzyuczelnianego Laboratorium Image, Ville
et Environnement. Po przejściu na emeryturę, pracował trzy lata na Wydziale Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Kierował Centrum Analiz Procesów Integracyjnych
Regionów Europejskich. Autor ponad 150 publikacji, z czego 10 książkowych;
benjamin.kostrubiec@sfr.fr
Viviane KOSTRUBIEC – psycholog, doktor habilitowany. Po doktoracie
obronionym na Uniwersytecie Charles de Gaulle’a – Lille 3 (Francja) zatrudniona
od 2002 r. jako pracownik naukowo-badawczy na Uniwersytecie Paul Sabatier
w Tuluzie (Francja). Członek Centrum Prac nad Psychopatologią i Psychologią
Zdrowia na Uniwersytecie Jean Jaures w Tuluzie (Centres d’Etudes et de Recherches
en Psychopathologie et Psychologie de la Santé, Université de Toulouse, UT2)
i członek stowarzyszony Centrum Prac nad złożonymi Systemami i Nauce o Mózgu
na Uniwersytecie we Florydzie (Florida Atlantic University). Autor 14 publikacji
w czasopismach międzynarodowych i dwóch książek; viviane.kostrubiec@univtlse3.fr
Mariusz NOWAK - historyk, dr hab.; pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach; zajmuje się dziejami ziemiaństwa Małopolski
w XIX-XX w.; historią konserwatywnej myśli politycznej w XIX w.; mnowak0@
autograf.pl
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Małgorzata Anna NOWOJOWSKA – historyk. Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie na Wydziale Historycznym
UJ (kierunek historia, specjalizacja archiwistyka). Studia podyplomowe na
Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(kierunek administracja samorządowa). Pracownik samorządowy. Archiwista;
nowojowska.krakow@gmail.com
Dominik SZULC – historyk, dr, pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, prezes Zarządu Lubelskiego Towarzystwa
Genealogicznego i redaktor naczelny jego Rocznika. Zajmuje się dziejami stosunków
polsko-litewskich w XV-XVI w., historią ziemi lubelskiej oraz genealogią; rocznik.
ltg@interia.pl
Wioletta ZAWITKOWSKA – dr, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego (Zakład Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej). Autorka
m.in. książek: W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana
Taszki Koniecpolskiego (Kraków 2005), Walka polityczno-prawna o następstwo
tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434 (Rzeszów 2015), współautorka
wydawnictwa źródłowego Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku (Rzeszów
2014); wipika@wp. pl
***
ЗAMETKИ O COABTOPAХ TOMA
Mариуш AУШ - историк, преподаватель Института истории УМКС
в Люблине, президент генеалогического общества Люблина. Автор двух книг:
Школы пиаристов в Люблине с XVII до XIX века, Люблин 2006; Реконструкция
Польской провинции пиаров. Oбразовательно-воспитательная деятельность
ордена в годы 1873-1918, Люблин 2013. Редактор и соpедактор восьми
монографий, член редакционной коллегии «Люблинского Генеалогического
Ежегодника». Автор более 80 научных и популярных статьей. Область
научных интересов: история образования, дидактика истории, генеалогия;
ausz_m@poczta.onet.pl
Пётр Анджей ДMOХОВСКИ - член польского геральдического общества.
В область его интересов входят династия Пястов, средневековое рыцарство
и Мазовецкая знать; p_a_dmochowski@o2.pl
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Виолетта ЗABИТКОВСКАЯ – кандидат гуманитарных наук в Институте
истории Жешувского университета (Отделение средневековой истории и
нордистики). Автор многих книг, в том числе: W służbie pierwszych Jagiellonów.
Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego (Служба у первых
Ягеллонов. Жизнь и деятельность канцлера Яна Ташки Конецпольского)
Краков 2005, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie
Jagielle w latach 1424-1434 (Политико-юридическая борьба за наследство
престола после Ягайлы в период с 1424 до 1434 года) Жешув 2015, соавтор
исходного издания Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku (Привилегии
города Жешув в XIV-XIX в.) Жешув 2014; wipika@wp. pl
Беньямин КOCTPУБЕЦ – занимался математикой и экономической
географией, профессор, в настоящее время на пенсии. Титулярный
профессор в Польше и во Франции. Работал в Институтах Математики
и Географии Вроцлавского университета. До 1982 года, руководитель
Лаборатории информатики и применения математики в географии
Вроцлавского университета. С 1982 года работал в Университете науки
и технологии в Лилл. Занимался экономической географией и медицинской
географией. Затем обнял кафедру Теоретической географии в Университете
в Страсбурге, где стал членом межуниверситетского Laboratorium Image, Ville
et Environnement. На пенсии три года работал на Факултете землеведения
Силезского университета. Заведовал Центром анализ интеграционных
процессов европейских регионов. Автор более 150 публикаций, в том 10
книг; benjamin.kostrubiec@sfr.fr
Вивиан КOCTPУБЕЦ – психолог, доктор наук. Защитила кандидатскую
работу в Университете Шарла де Голла в Лилл (Франция). С 2002 года работает
научным работником (исследователем) в Университете в Тулузе (Франция).
Член Центра исследований над психопатологией и психологией здоровья
в Университете в Тулузе (Centres d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie et Psychologie de la Santé, Université de Toulouse, UT2) и ассоциированный
член Центра исследований над сложными системами и науки о мозге
во Флоридском университете (Florida Atlantic University). Автор двух книг
и 14 публикаций в международных журналах; viviane.kostrubiec@univtlse3.fr
Мариуш НOBAK - историк, хаб. д-р; работает в Институте истории
Университета Яна Кохановского в Кельцах, занимается историей
земянства (шляхты-землевладельцев) Малой Польши XIX-XX вв., историей
консервативной политической мысли XIX в.; mnowak0@autograf.pl
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Малгожата Анна НOBOЕBCKA – историк, выпускница Ягеллонского
университета в Кракове. Окончила магистратуру на историческом факультете
(история, специальность: архивистика). Дополнительное образование
в Педагогическом университете им. Комиссии народного образования
в Кракове по направлению «муниципальное управление». Муниципальный
работник. Архивист; nowojowska.krakow@gmail.com
Доминик ШУЛЬЦ - историк, доктор, сотрудник Института истории
им. Тадеуш Мантейфель Польская академия наук, сотрудник Института
истории им. Тадеуш Мантейфель Польская академия наук, генеральный
директор Люблинского генеалогического общества и главный редактор его
„Ежегодника”. Исследовательские интересы связаны с историей польсколитовских отношений в пятнадцатом и шестнадцатом веках, историей
Люблинской Земли и генеалогией ; rocznik.ltg@interia.pl
***
ABOUT THE AUTHORS
Mariusz AUSZ – historian, PhD, academic teacher in the Institute of History
at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, the president of the Lublin
Genealogical Society. Author of two books: Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie
w wiekach XVII-XIX [Piarists Schools in Lubelszczyzna (the historical region
of Lublin) in the 17th-19th century], Lublin 2006; Odbudowa polskiej prowincji
pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918
[Reconstruction of Polish Piarists’ Province. Educational Activity of the Order in
the period 1873-1918], Lublin 2013. Editor and co-editor of eight monographs and
member of the redaction of “Yearbook of the Lublin Genealogical Society”. Author
of more than 80 scientific and popular scientific papers. Research interests: history
of education, didactics of history, genealogy; ausz_m@poczta.onet.pl
Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – member of the Polish Heraldic Committee; his
academic interests are the Piast dynasty, medieval chivalry and Mazovia nobility;
p_a_dmochowski@o2.pl
Benjamin KOSTRUBIEC – a mathematician and economic geographer, professor,
PhD, currently retired. French and Polish full professor. He worked in Institutes:
of Mathematics and Geography of the University of Wroclaw. Until 1982, the head
of the Laboratory of Computer Science and Applied Mathematics in Geography
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at the University of Wroclaw. Since 1982, he worked at the Lille University of
Science and Technology (Université des Sciences et Technologies de Lille). He was
involved in economic and health geography. Subsequently, he became the chair of
Theoretical Geography at the Louis Pasteur University (Université Louis Pasteur)
in Strasbourg, where he was a member of the intercollegiate laboratory Image, Ville
et Environnement. After retirement, he worked for three years at the Department
of Earth Sciences at the University of Silesia. He directed the Centre of Analysis of
European Regional Integration Process. Author of over 150 publications, including
10 books; benjamin.kostrubiec@sfr.fr
Viviane KOSTRUBIEC – a psychologist, PhD. After a PhD obtained at the Charles
de Gaulle University – Lille III (France), employed since 2002 as a researcher at the
Paul Sabatier University in Toulouse (France). A member of the Centre for Work on
Psychopathology and Health Psychology at the University Jean Jaures in Toulouse
(Centres d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie Psychologie et de la Santé,
Université de Toulouse, UT2) and an associate member of the Center for Work on
Complex Systems and Science of Brain at the Florida Atlantic University. Author
of 14 publications in international journals and two books; viviane.kostrubiec@
univ-tlse3.fr
Mariusz NOWAK – a historian, professor, a scientific worker at the Institute of
History at Jan Kochanowski University in Kielce, his academic interests cover the
history of landed gentry of Małopolska (Lesser Poland) in 19th and 20th centuries
and the history of conservative political thought in 19th century; mnowak0@
autograf.pl
Małgorzata Anna NOWOJOWSKA – a historian. A graduate of Jagiellonian
University in Krakow. Master’s degree at the Faculty of humanities of Jagiellonian
University (subject: history, specialisation: archival science). Postgraduate studies
at Pedagogical University of Cracow (subject: self-government administration). A
local government official. An archivist; nowojowska.krakow@gmail.com
Dominik SZULC – historian, PhD worker of Tadeusz Manteuffl Institute of History
of the Polish Academy of Sciences, president of the Lublin Genealogical Society,
main editor of Yearbook of the Lublin Genealogical Society. In his research he deals
with the history of Polish-Lithuanian relations and genealogy; rocznik.ltg@interia.
pl
Wioletta ZAWITKOWSKA - PhD in Humanities in the Institute of History of the
University of Rzeszów. Author of such books as: W służbie pierwszych Jagiellonów.
Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego [In the Service of First
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Jagiellons: The Life and Work of Chancellor Jan Taszka Koniecpolski] (Krakow
2005), Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w
latach 1424-1434 [The Political and Legal Fight for the Succession to the Throne of
Władysław Jagiełło in the period 1424-1434] (Rzeszów 2015), co-author of a source
publication Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku [The Privileges of the City
of Rzeszow of 14th-19th Century] (Rzeszow 2014); wipika@wp. pl
***
BIOGRAPHISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN KOAUTOREN DES BANDES
Mariusz AUSZ - Historiker, dr habil., Hochschullehrer im Institut für Geschichte
an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin, Vorsitzender der
Polnischen Gesellschaft für Genealogie. Autor von zwei Büchern: Szkoły pijarskie
na Lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX, Lublin 2006; Odbudowa polskiej
prowincji pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 18731918, Lublin 2013. Redakteur und Mitredakteur von acht Monografien, sowie
Mitglied der Redaktion von „Lubelski Rocznik Genealogiczny”. Autor von über 80
Wissenschaftsartikeln und populärwissenschaftlichen Artikeln. Forschungsgebiete:
Geschichte des Bildungswesens, Didaktik der Geschichte, Genealogie; ausz_m@
poczta.onet.pl
Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – er ist tätig in dem Polnischen Heraldikverein,
interessiert sich für die Piasten, das Rittertum und den Adel aus Masowien.; p_a_
dmochowski@o2.pl
Benjamin KOSTRUBIEC – ein Mathematiker und Wirtschaftsgeograf, Prof. Dr.
habil. im Ruhestand. Er arbeitete in dem Institut für Mathematik und Institut für
Geographie an der Universität Breslau. Bis 1982 war er der Leiter des Labors für
Informatik und Anwendung von Mathematik in Geographie an der Universität
Breslau. Seit 1982 arbeitete er an der Universität Lille I (Université des Sciences
et Technologies de Lille). Er beschäftigte sich u.a. mit Wirtschaftsgeographie
und Gesundheitsgeographie. Danach nahm er den Lehrstuhl für Theoretische
Geographie an der Louis Pasteur Universität in Straßburg über, wo er ein Mitglied
von Laboratorium Image, Ville et Environnement war. Nachdem er in den Ruhestand
getreten war, arbeitete er an der Fakultät für Geowissenschaften an der Schlesischen
Universität und leitete das Zentrum für Auswertung der Integrationsprozessen von
den Europäischen Regionen. Der Autor von mehr als 150 Publikationen, davon 10
Publikationen sind die Bücher; benjamin.kostrubiec@sfr.fr
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Viviane KOSTRUBIEC – eine Psychologin, habilitierte Doktorin. Nach der
Verteidigung ihrer Doktorarbeit an der Universität Lille III (Frankreich) wurde
sie seit 2002 als Forschungsarbeiterin an der Universität Paul Sabatier in Toulouse
(Frankreich) eingestellt. Eine Mitgliederin vom Zentrum der Arbeit an der
Psychopathologie und der Gesundheitspsychologie an der Universität Toulouse
II–Le Mirail in Toulouse (Centres d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie
et Psychologie de la Santé, Université de Toulouse, UT2) und die assoziierte
Mitgliederin vom Zentrum für komplexe Systeme und Kognitionswissenschaft an
der Florida Atlantic Universität (Florida Atlantic University).
Die Autorin von zwei Büchern und 14 Publikationen in den internationalen
Zeitschriften; viviane.kostrubiec@univ-tlse3.fr
Mariusz NOWAK - Historiker, habilitierter Doktor, er arbeitet im Institut für
Geschichte der Jan Kochanowski Universität in Kielce, er beschäftigt sich mit
der Geschichte der Gutbesitzer in Kleinpolen im 19. Jahrhundert und im 20.
Jahrhundert sowie mit dem konservativen politischen Denken im 19. Jahrhundert;
mnowak0@autograf.pl
Małgorzata Anna NOWOJOWSKA – Historikerin. Absolventin der
Jagiellonen-Universität in Krakau. Magisterin der Geschichte an der Fakultät
für Geschichtswissenschaften (Fachrichtung: Geschichte, Spezialisierung:
Archivkunde). Postgraduiertenstudien an der Pädagogischen Universität Krakau
(Fachrichtung: Selbstverwaltung). Verwaltungsangestellte. Archivarin; nowojowska.
krakow@gmail.com
Dominik SZULC – Historiker, Mitarbeiter des Instituts für Geschichte von ihnen.
Tadeusz Manteuffel Polnischen Akademie der Wissenschaften, Vorstandvorsitzende
des Genealogischen Vereins in Lublin und Chefredakteur des Jahrbuches des
Vereines. Er beschäftigt sich mit Geschichte von Verhältnissen zwischen Polen
und Litauen vom 15. bis zum 16. Jahrhundert, Geschichte der Region um Lublin
und Genealogie.; rocznik.ltg@interia.pl
Wioletta ZAWITKOWSKA - eine Doktorin der Humanwissenschaften in
dem Institut für Geschichte an der Universität Rzeszów (Abteilung für Mittlere
Geschichte und Ältere Nordistik); Autorin von vielen Büchern, u.a.: W służbie
pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego
(Krakau 2005), Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie
Jagielle w latach 1424-1434 (Rzeszow 2015), Mitautorin der Quellenedition
Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku (Rzeszow 2014); wipika@wp. pl
***
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NOTES SUR LES AUTEURS DU VOLUME
Mariusz AUSZ – historien, maître de conférence HDR dans l’Institut d’Histoire de
l’UMCS à Lublin, le président de l’Association Généalogique de Lublin. Auteur des
deux livres : Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX, Lublin 2006;
Odbudowa polskiej prowincji pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna
zakonu w latach 1873-1918, Lublin 2013. Rédacteur et corédacteur des huit
monographies et membre de la rédaction de « Lubelski Rocznik Genealogiczny ».
Auteur de plus de 80 articles scientifiques et de vulgarisation scientifique. Intérêts
de recherche : histoire de l’éducation, didactique de l’histoire, analogie; ausz_m@
poczta.onet.pl
Piotr Andrzej DMOCHOWSKI – membre de l’Association Polonaise de
l’Héraldique, intéressé à la dynastie Piast, la chevalerie médiévale et la noblesse
mazovienne; p_a_dmochowski@o2.pl
Benjamin KOSTRUBIEC - mathématicien et géographe économique, professeur
titulaire, maintenant à la retraite. Le professeur titulaire en France et en Pologne.
Il a travaillé à l’Institut des Mathématiques et de la Géographie de l’Université de
Wroclaw. Jusqu’à 1982, chef du Laboratoire d’Informatique et de l’utilisation des
Mathématiques en Géographie à l’Université de Wroclaw. Depuis 1982, il a travaillé
à l’Université des Sciences et Technologies à Lille. Il s’occupait entre autres de la
géographie économique et de la santé. Puis, il est devenu directeur du Département
de Géographie théorique à l’Université Louis Pasteur à Strasbourg, où il était
un membre d’intercollégial laboratoire Image, Ville et Environnement. Après
sa retraite, il a travaillé pendant trois ans à l’Institut des Sciences de la Terre de
l’Université de Silésie. Il a dirigé le Centre d’Analyses des Processus d’Intégration
des Régions Europeennes. L’auteur de plus de 150 publications, dont 10 livres ;
benjamin.kostrubiec@sfr.fr
Viviane KOSTRUBIEC - psychologue, docteur. Après le doctorat soutenue à
l’Université Charles de Gaulle - Lille 3 (France), employée depuis 2002 comme
une chercheuse à l’Université Paul Sabatier à Toulouse (France). Le membre du
Centres d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie et Psychologie de la Santé
à l’Université Jean Jaurès à Toulouse et le membre associé de Center for Complex
Systems and Brain Sciences à Florida Atlantic University. L’auteure de 14 publications
dans des revues internationales et de deux livres ; viviane.kostrubiec@univ-tlse3.fr
Mariusz NOWAK - historien, docteur d’État, il travaille à l’Institut de l’histoire
de l’Université Jan Kochanowski à Kielce, il s’occupe de l’histoire de l’aristocratie
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terrienne de la Petite-Pologne au 19ème siècle et au 20ème siècle, de l’histoire de la
pensée politique conservatrice au 19ème siècle ; mnowak0@autograf.pl
Małgorzata Anna NOWOJOWSKA – historienne. Diplômée de l’Université
Jagellonne à Cracovie. Les études de master en histoire avec la spécialité archivage
à la Faculté d’Histoire de l’UJ. Études supplémentaires dans l’administration des
collectivités locales à l’Université Pédagogique de la Commission de l’Éducation
Nationale à Cracovie. Employée de collectivité locale, archiviste; nowojowska.
krakow@gmail.com
Dominik SZULC – historien, employé de l’Institut d’Histoire d’entre eux. Tadeusz
Manteuffel Académie polonaise des sciences, président du Conseil Général de
la Société Généalogique de Lublin et rédacteur en chef de l’Annuaire. Il étudie
l’histoire les relations entre la Pologne et la Lituanie au XVe–XVIe siècle, l’histoire
de la région de Lublin et la généalogie; rocznik.ltg@interia.pl
Wioletta ZAWITKOWSKA - docteur en lettre à l’Institut d’Histoire à l’Université
de Rzeszow (Département d’histoire médiévale et de nordistique tardive). L’auteure
des livres, entre autres: W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność
kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego (Cracovie 2005), Walka polityczno-prawna
o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434 (Rzeszow 2015),
co-auteure du édition source Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku (Rzeszow
2014); wipika@wp. pl
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KRS 0000300308 , Regon 060339832 , www.ltg.pl
Nr rachunku bankowego w Kredyt Banku :
02 1500 1520 1215 2007 4653 0000
„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”
Informacje dla Autorów i Czytelników
Szanowni Państwo !
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne ma zaszczyt zaprezentować Państwu
swoje plany wydawnicze na lata 2017-2018.
Organizacja nasza zrzesza od 2006 r. kilkudziesięciu badaczy i miłośników
genealogii, heraldyki i demografii historycznej z regionu lubelskiego i nie tylko.
W 2009 r. Lubelskie TG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego,
periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące
szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki
(w powiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii
historycznej. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie
jest dostępne w wolnej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i podobnie
kolportowanie na zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych,
szczególnie pracowników nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych
(zamówienia prosimy składać na adres e-mailowy Redakcji). Cel jaki Redaktorzy
„Rocznika…” postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy,
osiągnięty. Tomy I-VI zebrały autorów nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy,
którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych tekstów. Wydawnictwo
trafiło do polskich i zagranicznych bibliotek i odbiorców indywidualnych, zyskując
uznanie i zainteresowanie w oczach wielu. Z zawartością dotychczas wydanych
tomów możecie się Państwo zapoznać na stronie czasopisma, pod adresem:
http://rocznik.ltg.pl/index.php/dla-czytelnikow
Naszą działalność wydawniczą planujemy kontynuować w kolejnych latach.
W jej ramach na maj 2017 r. planowany jest druk t. VII niniejszego czasopisma
(za 2016 r.), który będzie miał charakter szczególny. Ukaże się on bowiem za rok
w którym przypadło 10-lecie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, stąd
zależy nam na tym, aby znalazło to godne odzwierciedlenie w naszym sztandarowym
wydawnictwie. Jego Kolegium Redakcyjne zaprasza wszystkich zainteresowanych
do przesyłania do połowy 2017 r. tekstów do następujących działów:
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- Artykuły
- Materiały i źródła
- Recenzje i polemiki
- Wydarzenia wydawnicze
- Sprawozdania
- Varia
- In memoriał
- Suplementy
- Dodatki
Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy rocznik.ltg@interia.pl . Powinny
one spełniać następujące wymogi:
I. Struktura tekstu:
1. imię i nazwisko autora(ów),
2. nazwa jednostki organizacyjnej, uczelni, instytucji lub organizacji,
3. tytuł pracy,
4. podtytuły,
5. do Artykułów oraz Materiałów i źródeł prosimy dołączać streszczenia
w j. polskim (do 20 wierszy), które następnie Redakcja tłumaczyć będzie na
j. angielski oraz, ewentualnie, także inne języki konferencyjne,
6. do wszystkich tekstów prosimy dołączać także krótkie noty biograficzne
ich Autorów, celem późniejszego przetłumaczenia na wybrane przez Redakcję
języki kongresowe, według następującego schematu: imię, nazwisko (majuskułą)
Autora, wykształcenie kierunkowe, stopień/tytuł naukowy, wykonywany zawód
i miejsce pracy, członkostwo w ważniejszych organizacjach/instytucjach naukowych, samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt
mailowy dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie
za pośrednictwem Redakcji.
II. Informacje techniczne:
2. Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc); czcionka: Book
Antiqua, 11 p; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Book Antiqua, 8 p, odstęp 1;
nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1 cm.
2. Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg).
3. Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.
4. Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:
- Monografie winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce
i rok wydania, str.,
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- Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:]
tytuł pracy, redaktor/zy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, str.,
- Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł
czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),
- Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu,
„tytuł czasopisma”, rok, nr z danego roku, str.,
- Materiał internetowy: opis źródła, URL: <http://adresinternetowy>, [data
dostępu: …],
- Rękopisy, inkunabuły, stare druki itp., zarchiwizowane: pełna nazwa
archiwum/biblioteki, (skrót), sygnatura/numer, numer wpisu (ewentualnie), karta/
strona, foliał (ewentualnie).
W przypadku tytułów prac cytowanych powtórnie podaje się jedynie pierwsze
słowa tytułu, np. W. Pociecha, Królowa Bona, t. 2, s. 29. Stanowi to istotną pomoc
dla Czytelnika nie znającego literatury przedmiotu. Podobnie postępujemy w przypadku artykułów publikowanych w pracach zbiorach i publikacjach ciągłych,
podając jednak następnie ponownie tytuł pracy/czasopisma (wystarczy skrót), aby
Czytelnik nie musiał wracać do początku tekstu chcąc odnaleźć pełne wskazówki
bibliograficzne do przywołanego artykułu.
- prosimy konsekwentnie stosować terminologię polskojęzyczną, jak „tamże”,
czy „dz. cyt.”, nigdy zaś „ibidem”, czy „op. cit.”,
- jeżeli referat zawiera tabele, rysunki lub kopie cyfrowe należy dołączyć pliki
źródłowe,
- powyższe powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródła,
- przy podawaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań,
- określenia objętości maksymalnej tekstów na razie nie przewidujemy. W razie
zaistnienia konieczności teksty będą skracane w porozumieniu z Autorami,
- publikujemy także foto - i skanero - kopie. W przypadku akt zarchiwizowanych,
o zastrzeżonym tytule własności lub fotokopiach o zastrzeżonym prawie autorskim
Redakcja bierze na siebie ciężar uzyskania licencji na ich wykorzystanie. Kopie
cyfrowe należy przesyłać wraz z tekstami. Koszt ich wykonania pokrywa Autor
tekstu i przesyła na adres Wydawcy w postaci pliku PDF rozdzielczości nie
mniejszej jak 1000 px dla uzyskania odpowiedniej jakości w druku cyfrowym.
Autor powinien zaznaczyć w tekście miejsce w którym powinno znaleźć się zdjęcie.
W tym celu każde winno być numerowane, ich opisy znaleźć się w oddzielnym
pliku tekstowym, zaś w tekście czcionką kol. czerwonego jedynie nr zdjęcia
np. (3).
- przy podawaniu cytatów ze źródeł w tekście prosimy podawać je kursywą
jeżeli cytowane są zgodnie z przekazem i w języku źródła, a zwykłą czcionką
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z cudzysłowiem gdy Autor artykułu podaje tłumaczenie przekazu z języka oryginału.
Wówczas także dodajemy w nawiasie kwadratowym kto był tłumaczem sam Autor
przedstawionego artykułu, czy tłumaczenie podaje za kimś innym,
- przy przygotowywaniu edycji źródłowych należy bezwzględnie kierować się
jedną z wybranych instrukcji wydawniczych, a jeżeli Autor chce od nich odejść
powinien powody tego przedstawić we wprowadzeniu do edycji.
Zalecamy przy tym korzystać z następującej literatury:
K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy
XIX wieku, Wrocław 1953, s. 6–27. Drobne uwagi co do zasad ustalonych przez
Lepszego przekazał m.in. ks. Marian Radwan (Wizytacje generalne parafii unickich
w województwie kijowskim i bracławskim…, s. 18). Polecamy także Zasady
wydawania tekstów staropolskich. Projekt, opr. J. Woronczak, Wrocław 1955;
E. Danowskiej, Intercyzy, testamenty i inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan
epoki nowożytnej jako źródło edycji, [w:] Teoria i praktyka nowożytnych źródeł
w Polsce (XVI-XVIII w.), pod red. A. Perłakowskiego, Kraków 2011, s. 219-226.
Dla starszych źródeł pisanych polecane są z kolei m.in.: Instrukcja wydawnicza
dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925, s. 17–18; A. Wolff, Projekt
instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku,
„Studia Źródłoznawcze” (dalej: SŹ), t. I, Warszawa 1957, s. 155–181; Z. Budkowa,
M. Friedbergowa, B. Kurbisówna, Instrukcja dla wydawnictwa roczników polskich,
SŹ, t. I, s. 182–184.
Skróty:
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy
stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów
(np. Archiwum Akt Nowych - AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych - AGAD;
Archiwum Państwowe w Lublinie - APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut
Historii Polskiej Akademii Nauk - IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.),
stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. - ojcowie,
ss. - siostry), skróty jednostek monetarnych (zł., gr.), skróty ogólnie przyjęte (rkps,
mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. - około, s. - strona, r. – rok, w. – wiek,
tysiąc – tys., redakcja – red.). Polecamy korzystanie ze Słownika skrótów J. Parucha,
wyd. Wiedzy Powszechnej.
Uwaga!
Uprasza się Autorów o konsekwentne stosowanie się do wytycznych Redakcji
w ramach całej pracy. Po wniesieniu uzupełnień i podaniu nowych przypisów
prosimy upewnić się czy postawiony poprzednio przypis zawierający odnośnik
„Tamże” nie przesunął się w dół i tym samym odnosi się do pracy podanej
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kilka przypisów wyżej, ponad przypisami wstawionymi wraz z uzupełnieniami
w tekście.
Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji, dokonywania skrótów i adiustacji
nadesłanych materiałów. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Przekazane
do druku, można wycofać jedynie do chwili ich makietowania. Do tekstów
powinny być załączone ich recenzje autorstwa samodzielnych pracowników nauki.
Niezależnie od tego Redakcja kierować będzie teksty do recenzji zewnętrznych.
Zalecamy stosowanie się do zasad zapory ghostwriting – udział każdego autora
w powstaniu publikacji musi zostać w niej wskazany co do charakteru i zakresu.
Przesłanie tekstu Redakcji równoznaczne jest ze zgodą Autora na jego publikację
nie tylko na łamach Rocznika, ale także na stronie internetowej czasopisma oraz w
bibliotekach i bazach cyfrowych, wybranych przez Redakcję z listy MNiSW.
Te i inne szczegóły dot. kryteriów i warunków publikacji uzyskacie Państwo
pod adresem rocznik.ltg.pl .
Uwaga!
Prosimy nie składać typograficznie tekstów samodzielnie, gdyż poważnie
utrudnia to pracę redaktorowi technicznemu w trakcie ich makietowania, np.
powoduje przełamania tekstu.
Prosimy także nie oddzielać wszystkich akapitów kilkupunktowymi odstępami
– rezerwujemy je wyłącznie dla wyraźnego wyodrębnienia poszczególnych części
tekstu, szczególnie zakończenia. Wówczas proszę podać 10 punktowy odstęp.
Każdy z Autorów otrzyma kilka egzemplarzy autorskich, podobnie jak i Recenzenci wydawniczy. Do współpracy zapraszamy badaczy ww. dyscyplin
naukowych z całego kraju i zagranicy, nie chcemy bowiem ograniczać się jedynie
do środowiska lubelskich historyków.
Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie naszego
periodyku każdą, nawet najskromniejszą kwotą. Wsparcie finansowe ukazywane
dotychczas LTG ze strony prywatnych darczyńców okazywało się dotychczas
kluczowe dla „Rocznika…” i zapewniało mu ciągłość wydawniczą, niezbędną dla
utrzymania punktacji ministerialnej. Mamy nadzieję, że teraz także tak się stanie.
Konto w Kredyt Bank nr: 02 1500 1520 1215 2007 4653 0000
(z dopiskiem „Na cele statutowe”)
Z wyrazami szacunku,

			
							

Kolegium Redakcyjne
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Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych
w Roczniku Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
1. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się co najmniej dwóch
niezależnych recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest Autor
publikacji.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, Redakcja podejmie w ramach
swoich skromnych możliwości starania aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów
był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać przedłożoną mu przez
Redakcję deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Do druku mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem
czasopisma i przedstawiają odpowiednio wysoki poziom merytoryczny.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz
w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów
współpracujących.

156

