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Dwadzieścia lat istnienia serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series
Nova”. Wydanie jubileuszowego 50. tomu serii Lidii Grzybowskiej
"Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii"

Niedawno ukazał się jubileuszowy tom serii wydawniczej „Studia Staropolskie.
Series Nova”, założonej w roku 2000 przez prof. dr. hab. Teresę Michałowską. Od
2000 do 2021 roku, a więc w ciągu dwudziestu lat istnienia serii, ukazało się aż 50
tomów.

Udało się przez te wszystkie lata utrzymać niezmieniony wygląd okładki, format i
layout książek, co świadczy o trafności podjętych wcześniej decyzji edytorskich.
Pierwszym tomem nowej serii była monografia Mieczysława Mejora Antyczne
tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych
kodeksów (2000), jubileuszowym zaś wolumenem jest obszerna książka Lidii
Grzybowskiej Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii.
W założeniach „Series Nova” miała być nie tylko kontynuacją dawnej, zasłużonej
iblowskiej serii „Studia Staropolskie”, lecz kolekcją o szerszej formule tematycznej.
Przyjmowane są zatem do druku prace z zakresu literatury staropolskiej oraz obcej,
zbiory artykułów wybitnych badaczy, książki pokonferencyjne. Seria otwarta jest
dla autorów nie tylko z IBL, często drukowane są tu prace uczonych z różnych
ośrodków naukowych oraz książki powstałe na podstawie wybitnych prac
doktorskich młodych autorów z całej Polski. W pierwszym składzie Komitetu
redakcyjnego znaleźli się, obok redaktor naczelnej Teresy Michałowskiej, Czesław
Hernas, Adam Karpiński, Krzysztof Mrowcewicz, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz,
Mieczysław Mejor (sekretarz redakcji). Obecnie Komitet redakcyjny tworzą Teresa
Michałowska (członek honorowy), Mieczysław Mejor (redaktor naczelny), Andrzej
Dąbrówka, Joanna Krauze-Karpińska, Krzysztof Mrowcewicz, Magdalena Piskała
(sekretarz redakcji), Marek Prejs, Paweł Stępień. W czasach, gdy możliwe było
uzyskiwanie dotacji na druk monografii, udawało się wydawać dwa tomy rocznie,
choć były też lata, kiedy się ukazywały drukiem aż trzy wolumeny. Był to jednak
kres możliwości redakcyjnych serii, która nie ma dotąd stałego redaktora
merytorycznego. Od początku istnienia seria stale wspierana jest przez redaktora
Tomasza Ostromęckiego. Ukazanie się jubileuszowego tomu, świadczącego, mimo
niesprzyjających okoliczności, o żywotności serii i jej renomie, jest najlepszą okazją
do złożenia gratulacji i podziękowań założycielce serii Teresie Michałowskiej.
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Ten skromny jubileusz jest także dobrą okazją do przeprowadzenia pewnych zmian.
Funkcję redaktora naczelnego serii będzie pełniła odtąd dr Joanna KrauzeKarpińska.

Linki:
• http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/studia-staropolskie.-seriesnova
Słowa kluczowe: jubileusz, seria wydawnicza, „Studia Staropolskie. Series Nova”
Autor: Mieczysław Mejor
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