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Od Redakcji

Od chwili utworzenia naszego pisma jego Redakcja konse-
kwentnie podejmowała działania zmierzające do podniesie-
nia jakości publikowanych tu tekstów i zwiększenia liczby 

ich odbiorców. Starania te niejednokrotnie były doceniane przez 
niezależnych ekspertów, co skutkowało m.in. umieszczeniem „Prze-
glądu Nauk Historycznych” w wielu uznanych, międzynarodowych 
bazach indeksacyjnych. W dniu 22 listopada 2019 r. otrzymaliśmy 
wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu naszej aplikacji dotyczą-
cej przyjęcia „Przeglądu Nauk Historycznych” na platformę Scopus 
– największą naukową bazę literatury recenzowanej na świecie, 
prowadzoną przez wydawnictwo Elsevier. Wszystkie artykuły opu-
blikowane na łamach naszego czasopisma w 2019 r. zostały już 
zamieszczone na tej platformie, a kolejne tomy będą indeksowane 
na bieżąco. Z największą radością musimy zatem skonstatować, 
że znacząco zwiększyło się umiędzynarodowienie naszego pisma. 
Wszystko to razem skłoniło Redakcję do podjęcia decyzji o prze-
kształceniu „Przeglądu Nauk Historycznych” w czasopismo dwuję-
zyczne. Poczynając od tego numeru, na łamach naszego periodyku 
ukazywać się będą teksty pisane w językach polskim i angielskim. 
Spodziewamy się, że krok ten zachęci zagranicznych autorów do 
częstszego niż dotąd publikowania wyników swoich badań na 
łamach „Przeglądu Nauk Historycznych”. Jednocześnie informu-
jemy o rezygnacji z umieszczania zapowiedzi zawartości następne-
go zeszytu na czwartej stronie okładki. Na koniec pozostaje nam 
tylko wyrazić nadzieję, że podjęte przez nas decyzje spotkają się 
z przychylnością i zrozumieniem nie tylko ze strony dotychczaso-
wych Czytelników, lecz także nowych, anglojęzycznych odbiorców 
naszego czasopisma.





From the Editorial Board

Since the moment of the inauguration of our Journal its Edi-
torial Board consequently took up steps to improve the qual-
ity of the published texts and to reach new readers. These 

attempts were appreciated by many independent experts and they 
resulted in the insertion of the “Review of Historical Sciences” into 
many recognised international databases. On 22 November 2019 
we received information on the positive decision of Elsevier, which 
is the owner of the biggest database of scientific peer-reviewed lit-
erature world-wide. They accepted “Review of Historical Sciences” 
which will now be indexed on Scopus. All the articles published 
in our journal in 2019 became available on this database. This also 
means that all successive issues of “Review of Historical Sciences” 
will be available on Scopus as well. Therefore, we state with great 
joy that our journal received even more international character 
than it had been so far. All these factors made the Editorial Board 
open to the transformation of “Review of Historical Sciences” into 
a bilingual journal. Starting with this issue texts will be published 
both in Polish or English. We expect that this step will encourage 
foreign historians to publish results of their research in “Review 
of Historical Sciences” more frequently. We would also like to inform 
you that we have resigned from announcing the contents of the 
next issue on the fourth page of the cover. Finally, we hope that 
our decisions will be met with sympathy and understanding by 
our current readers as well as new ones who are English-speaking.




