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Od Redakcji 

Szanowny Czytelniku! 

 

Rok 2018 zapisze się w naszej pamięci jako rok szczególny, w którym 

Polska, Litwa oraz szereg innych krajów europejskich obchodziły jubile-

usze 100-lecia odzyskania niepodległości. Możemy mówić, że w 1918 r. 

zakończył się wiek XIX, wiek szczególnie tragiczny dla Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów, która została rozdarta przez zaborców i na 123 lata 

zniknęła z mapy Europy. Rok 1918 był przełomowy, szczególnie dla Eu-

ropy. Kataklizm I wojny światowej, 14 milionów ofiar oraz setki milio-

nów poszkodowanych i przesiedlonych zburzyły istniejący wówczas po-

lityczno-prawny porządek świata, doprowadziły do upadku kilku impe-

riów i odrodzenia się na ich gruzach (w bólach i bratobójczych walkach) 

nowych państw narodowych na obszarach Europy Środkowej, Wschod-

niej i Południowej. Nie zapominając o ofiarach i ogromnych stratach ma-

terialnych, które poniosły społeczeństwa, obywatele odrodzonych krajów 

podkreślają jednak kwestię odzyskania w tym czasie niepodległości. 

Musimy też pamiętać, że na zachodzie Europy 11 listopada 2018 r. od-

bywały się uroczystości upamiętniające stulecie zakończenie Wielkiej 

Wojny. Dla zachodniego Europejczyka ta rocznica jest przede wszystkim 

okazją do refleksji i zadumy, upamiętnienia ofiar tej wojny. W odróżnieniu 

od Europy Zachodniej dla mieszkańca naszej części kontynentu Wielka 

Wojna była nie tylko hekatombą, ale też dała nadzieję i stworzyła prze-

słanki dla odzyskania niepodległości. 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy aktywnie uczestniczyło w 

różnych jubileuszowych imprezach i uroczystościach, w miarę swoich 

możliwości dołożyło kilka cegiełek do upamiętnienia tych szczególnych 

wydarzeń. Ważną imprezą zorganizowaną przez Stowarzyszenie Naukow-

ców Polaków Litwy była V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konfe-

rencja Naukowa pt. Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe 

a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, spo-

łeczno-polityczne, prawne i kulturowe). Pragniemy serdecznie podzięko-

wać Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za wsparcie organizacji 

tej konferencji. Chcemy wyrazić wdzięczność naszym przyjaciołom z 

Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, którzy 

opublikowali w swoim wydawnictwie „Społeczeństwo i Polityka” szereg 
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artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych na wy-

żej wymienionej konferencji. Dziękujemy serdecznie Kierownictwu i 

Pracownikom Domu Kultury Polskiej w Wilnie, którzy zawsze z dużą 

empatią wspierają działania Stowarzyszenia. 

 

Szanowny Czytelniku! 

 

Oddajemy w Twoje ręce kolejny, już 18 tom „Rocznika SNPL”. Z 

dużym zaangażowaniem realizujemy uchwalony przez Zarząd Stowarzy-

szenia ambitny plan systematycznego podnoszenia poziomu merytorycz-

nego i edytorskiego naszego pisma. Realizacja tych celów nie byłaby 

możliwa bez wielu naukowców, którzy zdecydowali się na publikowanie 

swoich prac w tym tomie „Rocznika SNPL”. Poziom merytoryczny pi-

sma zależy nie tylko od skrupulatnej pracy redaktorów i innych osób 

współpracujących przy jego wydaniu, lecz w dużym stopniu również od 

wnikliwej pracy dużego międzynarodowego zespołu Recenzentów, 

dzięki którym wzrasta poziom zamieszczanych publikacji. Składamy Im 

najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie i bezinteresowną po-

moc.  Ta praca została doceniona, gdyż czasopismo „Rocznik Stowarzy-

szenia Naukowców Polaków Litwy (ISSN: 1822-3915)” w 2018 r. pozy-

tywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której 

wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za 

rok 2017 w wysokości 62.77, co jest dwukrotnie wyższym wskaźnikiem 

niż ten, który mieliśmy za rok 2014, kiedy to po raz pierwszy „Rocznik 

SNPL” był poddany ocenie. Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest wi-

doczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master 

List 2017 oraz w Paszporcie czasopisma „Rocznik SNPL”1. 
Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Naukowa 

i Redakcja Rocznika SNPL składają serdeczne podziękowania Pracowni-

kom Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 

Wilnie za współpracę i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP w wydaniu niniejszego tomu Rocznika. 

                                                           
1 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=640&lang=pl 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=640&lang=pl

