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OD REDAKCJI

O

tym, że w bieżącym roku nasze pismo znalazło się w szczególnie trudnej
sytuacji finansowej, pisaliśmy już w marcu i w kwietniu, zwracając się do
Czytelników z apelem o wpłacanie na konto Wydawnictwa odpisów kwot
w wysokości 1% z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego. Apel nie
pozostał bez echa, za co wszystkim ofiarodawcom gorąco dziękujemy! Jednak
rażąco niskie tegoroczne wsparcie pisma, w ramach realizowanego przez Instytut
Książki w Krakowie Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zagroziło wstrzymaniem wydawania kolejnych
numerów miesięcznika już od września 2009 r.
W obronie „Spotkań
z Zabytkami” stanęli
nasi Czytelnicy, Autorzy
artykułów i Sympatycy.
16 czerwca br. przed
gmachem
ministerstwa, przy Krakowskim
P r z e d m i e ś c i u
w Warszawie, pomimo
złej pogody, odbyła się
pikieta, podczas której
zebrani domagali się od
ministra wsparcia dla
jedynego już w Polsce
popularnonaukowego
pisma poświęconego
zabytkom. Relacje z pikiety trafiły do mediów,
a do redakcji oraz do
ministra Bogdana Zdrojewskiego zaczęły napływać listy poparcia
dla miesięcznika oraz
apele o pomoc, za
które nadawcom z całego serca dziękujemy!
O potrzebie ratowania
„Spotkań z Zabytkami” mówiono też podczas posiedzeń kilku ważnych instytucji
państwowych, samorządowych i ciał doradczych, a do Sejmu RP trafiła interpelacja poselska w naszej sprawie.
Czy działania te odniosą pozytywny skutek i pismo zostanie uratowane – tego,
w dniu podpisania do druku niniejszego numeru, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo
jednak, że już teraz – przy aktywności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
z powodzeniem realizującego powierzoną przed laty przez ministra kultury misję
wydawania miesięcznika, lecz obecnie pozostawionego bez pomocy – trwają intensywne poszukiwania nowego Wydawcy. Chcielibyśmy we współpracy
sprzyjających nam osób i instytucji wydać przynajmniej pozostałe cztery numery
pisma, objęte prenumeratą za rok 2009. Chcielibyśmy także, jak robimy to już od
trzydziestu trzech lat, zyskawszy nowego Wydawcę, wydawać kolejne numery
pisma i w roku przyszłym, i w latach następnych, bo doświadczenia, nowych
pomysłów i oczekujących na publikację artykułów nam nie brakuje. Czy mamy
na to szansę?

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji
oraz publikowania wybranych artykułów w wersji elektronicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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