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Wstęp 

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

storii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
stochowie, są czasopismem naukowym, prezentującym szeroki wachlarz pro-

blematyki z zakresu nauk historycznych, obejmującym dorobek od starożytności 
po czasy najnowsze. Ta rozległość tematyki badawczej widoczna była właściwie 
we wszystkich dotychczasowych tomach, z wyjątkiem XI i XII, które w całości 
poświęcono: polskiej emigracji w XVIII–XX wieku (t. XI) oraz problemom hi-

storii 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 obowiązujące zasady wydawania czaso-

pism naukowych, nakazujące zamieszczanie przy wszystkich artykułach pełnego 
wykazu wykorzystanej literatury, łącznie ze wskazaniem cyfrowego identyfika-

tora dokumentu, czyli DOI (digital object identifier).  

W najnowszym tomie XVII „Zeszytów Historycznych” powrócono do 
tradycyjnego układu treści, chociaż wzbogaconego o rzadko występujący dział 
Kronika. W rezultacie całość oddanego do rąk Czytelników tomu składa się  
z części: artykuły i rozprawy, artykuły drobne i materiały, artykuły recenzyjne  
i recenzje, kronika. W pierwszej i zarazem najobszerniejszej części Artykuły  

i rozprawy znalazło się jedenaście artykułów, poświęconych dziejom Polski  
i powszechnym od średniowiecza do współczesności, zamieszczonych  
w układzie chronologicznym, zaczynając od artykułu Jan Długosz a mnich 

lubiąski: spór o początki polskiego rolnictwa, poprzez Adam Poniński  

w obradach delegacji sejmu 1773–1775, do Поляки Півдня України як об’єкт 

переслідування карально-репресивних органів СРСР (1929–1939) i Zakład 

Karny w Sieradzu w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–945. Podobnie szeroką 
perspektywę prezentują artykuły znajdujące się w części drugiej Artykuły drobne 

i materiały, zawierającej sześć artykułów, zaczynających się od Leże korsarzy 

na wyspie Dżerbie w pierwszej połowie XVI wieku po Historia medalu „XXX Lat 

Wyzwolonej Częstochowy”.  

W tym tradycyjnym dla „Zeszytów Historycznych” układzie chronologicz-

nym siedemnastu artykułów, zamieszczonych w obydwu częściach, nie 
uwzględniono ich różnorodności tematycznej. Obok najliczniej reprezentowa-

nych studiów na dziejami politycznymi (Marzeny Gonery, Andrzeja Stroynow-

skiego, Лили С. Мартиновeй) znalazły się też teksty poświęcone historii go-

spodarczej (Marka Cetwińskiego, Pawła Kolmasa, Andrzeja Dubickiego), histo-

riografii (Anny Czernieckiej-Haberko, Анны І. Ткачук), historii kultury (Jerze-
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go Karysia, Izabeli Dudek, Bartosza Stuły), dziejom wojskowości (Piotra 
Handzlika, Patryka Jagusia), czy historii regionalnej (Mariusza Szczepanow-

skiego, Karoliny Studnickiej-Mariańczyk, Macieja Hyszki, Arkadiusza Derdy). 
Przy tak szerokim wachlarzu podejmowanej tematyki każdy powinien znaleźć 
interesujący artykuł. Do lektury powinien też zachęcać solidny warsztat nauko-

wy i krytyczne wykorzystanie źródeł historycznych przez wszystkich autorów.  
W ostatnich dwóch częściach znalazły się trzy recenzje oraz jedno sprawoz-

danie z konferencji współorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i jedna in-

formacja o jubileuszu. 

Życząc Czytelnikom owocnej lektury, kierujemy też zaproszenie do współ-
pracy przy tworzeniu kolejnego tomu „Zeszytów Historycznych”. 
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Informacja dla Autorów  

Do składanych tekstów prosimy dołączyć informację o adresie do korespon-

dencji, numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej (dane służbowe). Pra-

cowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macie-

rzystej. Przyjmowane są tylko teksty z zakresu historii, oryginalne, kompletne, 

wcześniej niepublikowane. Do artykułów muszą być dołączone: streszczenie  

w języku angielskim, wykaz wykorzystanej literatury (z zaznaczonym DOI), 

słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Warunkiem druku przyjętych 

artykułów jest przesłanie podpisanej umowy o przekazaniu praw autorskich (do 

pobrania ze strony Wydawnictwa UJD 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 winne 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. 


