Dear Sirs!
Dear Readers!
In 2016 we are going to celebrate the 200th anniversary of founding
University of Warsaw. Our University is not only the school or the workshop
of scholars but also the environment that contributed greatly to human
knowledge, culture and ideas during two centuries of Polish history.
On the occasion of the jubilee we are working on the book series titled
Monumenta Universitatis Varsoviensis which describes the history and
the output of our University as well as recalls the proﬁles of its most
eminent professors.
In the compact form we present also the history and the architecture
of the University buildings, as well as the collections that are in our
possession or were entrusted to our care.
e documents showing diﬀerent ﬁelds of the social inﬂuence of the
University and the evidence of everyday life of our community will be
also included.
Successive volumes are going to be published from 2016 onwards.
We hope they will meet your kind reception and arouse your interest.
Gaudeamus igitur!

Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rector of the University of Warsaw
2005–2012

Marcin Pałys
Rector of the University of Warsaw

Warsaw, 19 th November, 2012
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Szanowni Państwo!
Drodzy Czytelnicy!
W 2016 roku będziemy obchodzić jubileusz dwóchsetlecia
Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz Uniwersytet nie jest jedynie wyższą
szkołą, nie jest tylko pracownią uczonych – to środowisko, którego
działania w ciągu dwóch wieków polskiej historii stanowiły istotny
wkład do wiedzy, kultury, myśli ludzkiej.
Z okazji jubileuszu powstaje seria wydawnicza Monumenta
Universitatis Varsoviensis, w której opisujemy dzieje i dorobek naszej
Uczelni oraz przypominamy sylwetki jej najwybitniejszych profesorów.
W syntetycznej formie przedstawiamy również losy oraz architekturę
budynków Uniwersytetu, a także zbiory i kolekcje, które są w naszym
posiadaniu oraz nad którymi przyszło nam sprawować pieczę.
Nie zabraknie też dokumentów ilustrujących różne sfery społecznego
oddziaływania Uczelni, a także świadectw życia codziennego naszej
społeczności.
Kolejne tomy ukazywać się będą sukcesywnie, od roku 2016.
Mamy nadzieję, że spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem i wzbudzą
zainteresowanie.
Gaudeamus igitur!

Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 2005–2012

Marcin Pałys
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 19 listopada 2012 r.
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