Szanowni Państwo
Na łamach wydawanego od 1962 roku rocznika Muzeum Lubelskiego, obecnie Muzeum
Narodowego w Lublinie, zatytułowanego „Studia i Materiały Lubelskie” (SiML), ukazują się
artykuły poświęcone kulturze i historii regionu, a także muzealnictwu. Autorami tekstów są
reprezentanci muzeów, archiwów, bibliotek oraz środowisk akademickich, jak też regionaliści i
kolekcjonerzy. Prace o charakterze popularnym i naukowym klasyfikowane są do poszczególnych
kategorii: tematów i problemów, rozmaitości (miscellanea) oraz sprawozdań i recenzji. Dodatkowo
wprowadzony został dział wspomnieniowy poświęcony postaciom związanym z regionem lubelskim.
Problematyka kolejnego tomu czasopisma będzie dotyczyć wielorako definiowanego
zagadnienia przestrzeni. Pojęcie to może oznaczać zarówno obszary, w których zlokalizowane są
przedmioty, ludzkie sposoby postrzegania rzeczywistości, jak różnorodne relacje. Tym sposobem
przestrzeń skupiona na wymiarowości może być postrzegana jako geograficzna, kartograficzna oraz
architektoniczna, wnikająca w wątki urbanistyczne. Pojemność tego pojęcia daje zarówno szansę
wydobycia literackich opisów krajobrazu, jak też poszukiwań przestrzeni dla dzieła sztuki czy w
samym dziele. Jednocześnie przestrzeń może odnosić się do zachodzących w dziejach procesów
kulturowych oraz do sposobu ich pojmowania. Równie intrygującym może być pytanie o przestrzeń
pamięci – mentalnej, ale i dotyczącej fizycznie dziedzictwa kulturowego. Tematyka przestrzeni
wydaje się wreszcie niezwykle ciekawym tematem rozważań w świetle postrzegania muzeów jako
miejsc spotkań.
Zapraszamy zatem Państwa do współpracy oraz podzielenia się własnymi przemyśleniami o
towarzyszącym każdemu zjawisku przestrzeni.
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Dear Sir / Madam

Published since 1962 at the Lublin Museum, now the National Museum in Lublin, the yearly
“Studia i Materiały Lubelskie” (Lublin Studies and Materials, SiML) deals with the issues of culture
and history of the region, as well as subjects related to museology. The authors of the essays published
in it are representatives of museums, archives, libraries and academic community, as well as
regionalists and collectors. The popular and science works published in SiML can be put into one of
following categories: subjects and problems, miscellanea, and reports and reviews. Moreover, a new
memoir section, dedicated to persons connected with the Lublin region, was formed.
The subject of the next volume of the yearly will concern the issue of widely-defined space.
The term can mean: areas where objects are located, human ways of perceiving reality, and a variety
of relationships. Thus, a space focused on dimensionality can be seen as geographic, cartographic,
and architectural one, penetrating urban themes. The capacity of this notion gives both the opportunity
to bring out literary descriptions of landscape, as well as the search for space for a work of art or in
the work itself. At the same time, space can refer to cultural processes occurring in history and to the
way they are understood. Equally intriguing may be the question about the space of memory – both
mental and one concerning the physical cultural heritage. Finally, the subject of space seems to be an
extremely interesting subject of consideration in terms of perception of museums as meeting places.
Therefore, we invite you to cooperate and to share your thoughts about space that accompanies
every phenomenon.
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