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Wstęp 

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

storii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, są czasopismem nauko-

wym, prezentującym szeroki wachlarz problematyki z zakresu nauk historycz-

nych, obejmującym dorobek od starożytności po czasy najnowsze. Ta rozległość 
tematyki badawczej widoczna była właściwie we wszystkich dotychczasowych 
tomach, z wyjątkiem XI i XII, które były w całości poświęcone polskiej emigra-

cji w XVIII–XX wieku (t. XI) oraz problemom historii politycznej i wojskowo-

ści w pierwszej połowie XX wieku (t. XII). Wszystkie artykuły, recenzje i mate-

riały są recenzowane na zasadach pełnej anonimowości. Od tomu XIV przyjęto 
obowiązujące zasady wydawania czasopism naukowych, nakazujące zamiesz-

czanie przy wszystkich artykułach wykazu wykorzystanej literatury, łącznie ze 
wskazaniem cyfrowego identyfikatora dokumentu, czyli DOI (digital object 

identifier).  

W oddawanym do rąk Czytelników tomie XVI „Zeszytów Historycznych” 

zastosowany został wyjątkowy układ treści, gdyż obok tradycyjnych części: Ar-

tykuły i rozprawy, Artykuły drobne i materiały, Artykuły recenzyjne i recenzje, 

wydzielony został, otwierający całość, dział „Trylogia” w tradycji historycznej  

i literackiej. Znalazły się w nim artykuły międzynarodowego zespołu badaczy  
(z Mołdawii, Polski i Ukrainy) interesujących się spuścizną literacką Henryka 
Sienkiewicza, tak silnie rzutującą na postawy wielu pokoleń Polaków. Wśród 
zamieszczonych tam siedemnastu artykułów znalazły się teksty z zakresu histo-

riografii, historii wojen i wojskowości, dziejów politycznych Rzeczypospolitej 

XVII wieku oraz tradycji literackiej. W dziale Artykuły i rozprawy znalazło się 
pięć artykułów, obejmujących szeroki zakres tematów, takich jak: Chrzest 

Mieszka I: przemiany opowieści, poprzez nowożytne Kontrowersje wokół zasady 

wyboru członków Komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.)  

i Wpływ kongresu wiedeńskiego na sytuację na ziemiach rumuńskich do roku 

1830, po czasy II wojny światowej w artykule Organizacja Polskich Sił Po-

wietrznych w Wielkiej Brytanii 1944–1945. W dziale Artykuły drobne i materiały 

znalazło się pięć artykułów, podejmujących problemy od czasów średniowiecza 

– Wczesnośredniowieczne grodziska na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Zarys problematyki, po historię najnowszą – Rola sportu w życiu codziennym  

w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oraz jego podobo-

zach, oraz odnoszące się do spojrzenia na dzisiejszą sfragistykę – Współczesne 

wizerunki napieczętne parafii częstochowskich. W tym dziale obok historii pol-

skiej znalazły się też tematy odnoszące się do historii Ameryki – Rebelianci 
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przeciw rebeliantom. Wewnętrzny konflikt Skonfederowanych Stanów Ameryki 

(1861–1865), i Afryki – Obraz „Innego” w pracy Kazimierza Nowaka „Rowe-

rem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936” na 

przykładzie Konga Belgijskiego. W szczególnie ważnym dla czasopism nauko-

wych dziale Artykuły recenzyjne i recenzje znalazł się jeden artykuł recenzyjny  
i trzy recenzje, poświęcone polskim, białoruskim i litewskim pracom historycz-

nym, dotyczącym badań 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 za-

kres podejmowanej problematyki, tylko sporadycznie odwołującej się do historii 

regionalnej, powinien dać każdemu Czytelnikowi możliwość znalezienia intere-

sującego i inspirującego tematu. Obok zagadnień z historii politycznej, dominują-
cych w tym tomie, znalazły się również rozważania z zakresu historii kultury, na-

uki i gospodarki. W tej sytuacji redakcji wypada życzyć owocnej lektury i zapro-

sić do współpracy przy tworzeniu kolejnego tomu „Zeszytów Historycznych”. 

  

Redakcja 

 

 



 

Informacja dla Autorów  

Do składanych tekstów prosimy dołączyć informację o adresie do korespon-

dencji, numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej. Pracowników nauko-

wych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Przyjmowa-

ne są tylko teksty z zakresu historii, oryginalne, kompletne, wcześniej niepubli-

kowane. Do artykułów muszą być dołączone: streszczenie w języku angielskim, 

wykaz wykorzystanej literatury (z zaznaczonym DOI), słowa kluczowe (w języ-

ku polskim i angielskim). Warunkiem druku przyjętych artykułów jest przesła-

nie podpisanej umowy o przekazaniu praw autorskich (do pobrania ze strony 

Wydawnictwa AJD im. Stanisława Podobińskiego). 

Do druku mogą być również przyjęte teksty autorów zagranicznych, napisa-

ne w językach obcych, ze streszczeniem angielskim oraz poszerzonym w języku 

polskim. Objętość artykułu i artykułu recenzyjnego nie powinna przekraczać 

jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków, łącznie z przypisami i spa-

cjami), recenzji – pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami), 

streszczenia – pół strony. Przy ilustracjach należy podać nazwisko autora, źró-

dło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie. 

Przyjmowane do dalszych prac redakcyjnych są tylko teksty przygotowane we-

dług następujących zasad: edytor – Microsoft Word 2003 (rozszerzenie doc.); 

czcionka – Times New Roman, odstępy między wierszami – 1,5 p; tekst główny 

– styl normalny, wyjustowany, 12 pkt; przypisy dolne – wyjustowane,10 pkt; 

wykaz literatury – wyjustowany, 10 pkt; tabele – wyśrodkowanie, 10 pkt, obra-

mowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania, automatyczna wysokość 

wierszy. W przypisach winny być używane: łacińskie skróty (op. cit., ibidem, 

idem, eadem), inicjały imion autorów i pełny zapis bibliograficzny wykorzysty-

wanych prac. Stosowane skróty nazw wydawnictw, archiwów i bibliotek powin-

ny pierwszy raz występować w formie rozwiniętej, przy której podana jest dal-

sza forma cytowania [dalej:…]. 

Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające ory-

ginalność publikacji naukowych. Wszystkie artykuły są recenzowane przez 

dwóch recenzentów zewnętrznych na zasadzie anonimowości autora i recenzen-

ta. Teksty obcokrajowców są oceniane również przez recenzenta zagranicznego. 

Autorzy zobowiązani są do dokonania ewentualnych zmian, wynikających z su-

gestii Recenzentów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania oraz dokonywania zmian  

i skrótów w nadesłanych materiałach. 

 


