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Wstęp 

„Zeszyty Historyczne”, wydawane z inicjatywy pracowników Instytutu Hi-

storii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, są czasopismem naukowym 

prezentującym szeroki wachlarz problematyki z zakresu nauk historycznych, 

obejmującej dorobek od starożytności po czasy najnowsze. Ta rozległość tema-

tyki badawczej widoczna była właściwie we wszystkich dotychczasowych to-

mach, z wyjątkiem XI i XII, które były w całości poświęcone polskiej emigracji 

w XVIII–XX wieku (t. XI) oraz problemom historii politycznej i wojskowości  
w pierwszej połowie XX wieku (t. XII). Wszystkie artykuły, recenzje i materiały 
są recenzowane na zasadach pełnej anonimowości. Od tomu XIV przyjęto obo-

wiązujące zasady wydawania czasopism naukowych, nakazujące zamieszczanie 

przy wszystkich artykułach wykazu wykorzystanej literatury, łącznie ze wskaza-

niem cyfrowego identyfikatora dokumentu, czyli DOI (digital object identifier).  

W oddawanym do rąk Czytelników tomie XV „Zeszytów Historycznych” 
znalazły się dwadzieścia dwa artykuły historyków z różnych ośrodków nauko-

wych w Polsce i na Białorusi. Dla ułatwienia odbioru w tym tomie odstąpiliśmy 
od zwyczaju publikowania tekstów obcojęzycznych, które tu zostały przetłuma-

czone na język polski. Natomiast zgodnie z naszą tradycją wszystkie teksty po-

dzielone zostały na trzy działy. W dziale Artykuły i rozprawy znalazło się piętna-

ście artykułów, obejmujących szeroki zakres chronologiczny dziejów, od śre-

dniowiecznego tematu Kronika klasztoru błogosławionej Marii Panny na Pia-

sku, aż po współczesny Dniepropietrowsk – ośrodek badań nad historią nauki  

i techniki na Ukrainie. W dziale Artykuły drobne i materiały znalazły się dwa ar-

tykuły, z których jeden Dziennik z podróży z Krakowa do Grodna 1585 r. ma 

charakter materiałowy, zawierając wydanie szerzej nieznanego szesnastowiecz-

nego źródła, gdy drugi Wybrane problemy z działalności zarządu miasta Nowo-

radomska 1917–1919 jest przyczynkiem do historii regionalnej. W zamykającej 
tom części Artykuły recenzyjne i recenzje znalazły się trzy artykuły recenzyjne  

i trzy recenzje, poświęcone pracom od średniowiecza po wiek XIX.  
W każdym z działów artykuły uszeregowane są według chronologii, zgodnie 

ze stosowaną od lat zasadą. Wszystkie artykuły z tego tomu cechuje solidny 

warsztat naukowy i krytyczne wykorzystanie źródeł historycznych. Szeroki wa-
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chlarz podejmowanej problematyki, tylko sporadycznie odwołującej się do hi-

storii regionalnej, powinien dać każdemu Czytelnikowi możliwość znalezienia 

interesującego i inspirującego tematu. Obok zagadnień z historii politycznej, 
dominujących w tym tomie, znalazły się również rozważania z zakresu historii 
kultury, nauki i gospodarki. W tej sytuacji wypada życzyć Czytelnikom owocnej 

lektury, a do Autorów skierować słowo zaproszenia do współpracy przy tworze-

niu kolejnego tomu „Zeszytów Historycznych”.  
Redakcja 

 

 

 


