Szanowni Państwo

Wydawany od wielu lat przy Muzeum Lubelskim, a obecnie Muzeum Narodowym w Lublinie, popularnonaukowy rocznik „Studia i Materiały Lubelskie” (SiML) podejmuje problematykę kultury i historii regionu, z uwzględnieniem jego pogranicznej specyfiki, a także zagadnienia związane
z muzealnictwem.
Autorami publikowanych na jego łamach opracowań, obok przedstawicieli środowiska akademickiego, są archiwiści, bibliotekarze, regionaliści, kolekcjonerzy oraz pracownicy muzeów. Prace
zamieszczane w SiML kwalifikowane są do jednej z trzech kategorii: tematy i problemy, rozmaitości
(miscellanea) oraz sprawozdania i recenzje.
Problematyka kolejnego tomu SiML skoncentrowana będzie wokół zagadnienia kolekcji i
zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych w nich wątków związanych z Lubelszczyzną.
Taki charakter zabytkom może nadać zarówno ich temat, osoba autora, lokalizacja wytwórni, czy też
inny kontekst wskazujący na związek z regionem.
Zapraszamy zatem Państwa do współpracy, która może okazać się wspaniałą przygodą wynikłą z połączenia pasji i zaangażowania.

Redakcja
„Studiów i Materiałów Lubelskich”

Teksty prosimy nadsyłać na adres redakcyjny siml@mnwl.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.
Wymogi edytorskie zamieszczone zostały na stronie: www.siml.mnwl.pl

Dear Sir / Madam

Published for many years at the Lublin Museum, and now at the National Museum in Lublin, the
popular science yearly “Studia i Materiały Lubelskie” (Lublin Studies and Materials, SiML) deals
with the issues of culture and history of the region, taking into account its border specificity, as well
as subjects related to museology.
The authors of the essays published in it, apart from representatives of the academic community,
are: archivists, librarians, regionalists, collectors and museum employees. The works published in
SiML can be put into one of three categories: subjects and problems, miscellanea, and reports and
reviews.
The issues of the next volume of SiML will focus on the subject of collections and accumulation,
with particular emphasis on the topics related to the Lublin region present in them. Such character
of the monuments can be attributed to their subject, author, location of the producer, or any other
context indicating a connection with the region.
Therefore, we invite you to cooperate, what may develop to be a great adventure resulting from a
combination of passion and commitment.

Editorial staff
of “Studia i Materiały Lubelskie”

Texts should be sent to the editorial address siml@mnwl.pl by 30 April 2021.
Editorial requirements are available on the website: www.siml.mnwl.pl

