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Szanowni Państwo 
 

 

 

Przesyłamy pierwszy numer Newsletter of „Humanities and Social Studies”. Będziemy        

w nim informować o bieżących wydarzeniach dotyczących czasopisma naukowego „Studia Hu-

manistyczno-Społeczne”. W tym numerze przedstawimy historię rozwoju Studiów oraz zapre-

zentujemy tom 8  z 2014 roku. 

 

Spis treści 

 

1. Krótka historia powstania i rozwoju „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

2. Spis artykułów zawartych w tomie 8 (2014) „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

3. Informacja na temat przesyłania artykułów do druku 

 

 

Krótka historia powstania i rozwoju „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

 

W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: 

„Kieleckie Studia Społeczne”. Następnie po jego wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005           

i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świę-

tokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bie-

żącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 

2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest SHS. 

Inicjatorami powołania do życia czasopisma byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyż-

szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Od 2005 r. redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. prof. UJK 

Wojciech Saletra ‒ od 2012 r. pełniący funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii (w tym 

szczególnie dziejom najnowszym i nowożytnym oraz zagadnieniom związanym z historią ad-

ministracji i prawa), politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom 

prawnym. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artyku-

ły recenzyjne, sprawozdania i informacje.  

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem. Od 2014 r. czasopismo 

publikowane jest dwa razy do roku w formie dwóch tomów (półroczników).  
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Spis artykułów zawartych w tomie 8 (2014) „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 
 

 

dr Radosław Kubicki, dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach) 

Wprowadzenie 

 

HISTORIA 

 

mgr Wiktor Węglewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Zarys dziejów szkolnictwa w Opatowie od średniowiecza do roku 1815 
 

dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

O roli branki w strategii politycznej Aleksandra Wielopolskiego wzmacniania systemu koncesji 

dla Królestwa Polskiego w 1862 r. 
 

dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

The Causes and the Course the of Anti-Jewish Events in Warsaw in December 1881 

 

POLITOLOGIA, 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Pierwsze partie chłopskie w Szwecji – Lantmannapartiet, Bondeförbundet i Jordbrukarnas Rik-

sförbund 
 

dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, mgr Adrian Mitręga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego   

w Kielcach) 

Polityka energetyczna Hiszpanii na początku XXI w. 
 

mgr Agnieszka Janowska (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach) 

Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa społeczeństw lokalnych w Anglii na przykładzie 

Basingstoke and Deane – dystryktu w hrabstwie Hampshire 
 

mgr Stanisław Hajkowski (Uniwersytet Łódzki) 

Rola wywiadu telewizyjnego i dziennikarza w jego prowadzeniu  

we współczesnych mediach 
 

dr Violetta Gul-Rechlewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Kryzys wielokulturowości. W obliczu post-multikulturalizmu? 
 

dr Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Region nordycki w międzynarodowej perspektywie 
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dr hab. prof. UJK Irena Fudali (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Społeczne problemy w przekazie duszpasterskim  

Prymasa Józefa Glempa 
 

dr Jadwiga Sztaba (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Istota partycypacji na przykładzie Nord-Pas–de-Calais 
 

mgr Soňa Koreňová (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja) 

Teória demokracie – pohľad na demokraciu v dielach G. Sartoriho a R. Dahla. Aplikácia kon-

cepcií na reálie stavu demokracie na slovensku 

 

RECENZJE 

 

dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Lidia Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu stycz-

niowym (1864-1939), Kielce 2011 
 

dr Jadwiga Sztaba (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Ireneusz Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-

2010, Częstochowa 2013 

 

Wszystkie artykuły można pobrać na stronie internetowej „Studiów Humanistyczno-

Społecznych”: 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74:studia-

humanistyczno-spoeczne-tom-8&catid=36:tomy&Itemid=55 

 

Informacja na temat przesyłania artykułów do druku 
 

Artykuły do publikacji w „Studiach Humanistyczno-Społecznych" prosimy przesyłać razem 

z formularzem zgłoszeniowym znajdującym się pod linkiem: 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=65 

do dr Radosława Kubickiego na e-mail: kubickirad@wp.pl 

Zachęcamy szczególnie do nadsyłania artykułów w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim 

lub francuskim. 

 

Zapraszamy do współpracy i życzy miłej lektury! 

 

W imieniu Kolegium Redakcyjnego  

„Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

dr Radosław Kubicki 
 

Redakcja, opracowanie i formatowanie komputerowe dr Radosław Kubicki. 
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