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Od Redakcji 

Nowy 16 tom „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 

ukazał się w ustalonym terminie dzięki wysiłkom niemałego grona osób, 

na które składa się bezinteresowna praca intelektualna Autorów i Recen-

zentów, Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego i Wydawcy. Składamy 

Im za to najserdeczniejsze podziękowania. 

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Naukowa 

i Kolegium Redakcyjne „Rocznika SNPL” składają serdeczne podzięko-

wania Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 

w Wilnie za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Minister-

stwa Spraw Zagranicznych RP na wydanie niniejszego tomu „Rocznika”. 

Tom 16 „Rocznika” zawiera piętnaście artykułów, kilka esejów nauko-

wych i recenzji, „Raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 

2014/2015”, „Kronikę SNPL”, „Komunikaty” i inne materiały towarzyszące. 

Od wielu lat w „Roczniku” są publikowane materiały naukowe doty-

czące mniejszości polskiej na Litwie. Nadal na łamach pisma wiele miej-

sca zajmuje tematyka związana z życiem codziennym i problemami Po-

laków na Litwie, jednakże w ostatnich latach w kręgu zainteresowań zna-

lazły się zagadnienia dotyczące również innych mniejszości narodowych. 

Kolegium Redakcyjne stawia sobie za cel, aby „Rocznik” stał nie tylko 

wartościowym, lecz także opiniotwórczym pismem w zakresie spraw 

mniejszości narodowych zarówno na Litwie, jak i w krajach ościennych. 

Pragniemy, żeby opinie naukowe zawarte w tekstach zamieszczanych w 

„Roczniku” były nie tylko dostępne dla naukowców, młodzieży i wszyst-

kich zainteresowanych problematyką mniejszości narodowych oraz ży-

ciem Polaków na Litwie i w innych krajach, lecz były również brane pod 

uwagę przez decydentów sprawujących władzę, zwłaszcza w kontekście 

praw mniejszości narodowych. 

Działalność Kolegium Redakcyjnego „Rocznika SNPL” jest ukierun-

kowana na opracowywanie publikacji tematycznych dotyczących okre-

ślonej dziedziny funkcjonowania mniejszości narodowych na Litwie. Do-

kładamy wszelkich starań, aby problematyka mniejszości narodowych 

związana z oświatą, kulturą, bezpieczeństwem była naświetlana z pozycji 

różnych dyscyplin naukowych, takich jak nauki polityczne i socjologia, 

historia i prawo, a także inne nauki społeczne. 

    Kolegium redakcyjne „Rocznika SNPL” 


