WPROWADZENIE
„Studia Humanistyczno-Społeczne” są kontynuacją czasopisma wychodzącego od
1992 r. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł
brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne”. Po jego wznowieniu pierwszy i drugi
tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były jako „Studia Humanistyczno-Społeczne
Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest
pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.
W przyjętej koncepcji merytorycznej „Studia” są periodykiem poświęconym dziejom nowożytnym i najnowszym, zagadnieniom politologicznym i prawnym
oraz stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu publicznemu. Oprócz opracowań zawierają również materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania.
Na tom ósmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składają się trzy działy.
Pierwszy poświęcony został problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składają się na niego trzy opracowania autorstwa
kolejno Wiktora Węglewicza, Mariusza Nowaka i Wojciecha Saletry. Pierwszy z wymienionych autorów jest magistrem i doktorantem na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swój tekst poświęcił rozwojowi szkolnictwa
w Opatowie do XIX w. Należy zwrócić uwagę, że w okresie staropolskim ten ośrodek
miejski należał do największych w Małopolsce. O prymat w ówczesnym województwie sandomierskim rywalizował z Sandomierzem.
Drugi z autorów, dr hab. Mariusz Nowak, jest pracownikiem Zakładu Historii
XIX Stulecia w Instytucie Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK)
w Kielcach. Autor od wielu lat współpracuje ze „Studiami Humanistyczno
-Społecznymi”. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak również
artykuły recenzyjne. W niniejszym tomie przedstawia problem dotyczący roli branki
w strategii politycznej Aleksandra Wielopolskiego wzmacniania systemu koncesji dla
Królestwa Polskiego w 1862 r.
Trzeci z autorów, dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, jest redaktorem naczelnym
tego czasopisma oraz Dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. W publikowanym artykule przywołuje przyczyny i przebieg ekscesów antyżydowskich, które miały miejsce w Warszawie w 1881 r. Stosunki polsko-żydowskie
oraz ich ocena są ciągle ważnym problemem, budzącym zainteresowanie nie tylko
w Polsce i Izraelu. Z tego między innymi powodu artykuł ten jest w języku angielskim, co niewątpliwie wpłynie na powiększenie grona jego odbiorców spoza Polski.
Na drugi dział prezentowanego tomu składa się dziewięć artykułów poświęconych
politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Autorem pierwszego
z nich jest dr Radosław Kubicki z UJK. Przedstawia on powstanie i rozwój pierwszych
partii chłopskich w Szwecji.
Autorami kolejnego artykułu są dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra oraz mgr Adrian Mitręga. Pierwszy z wymienionych był już wcześniej przedstawiany, natomiast
współautor jest doktorantem UJK. Wspólnie podjęli niezwykle ważną współcześnie
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tematykę bezpieczeństwa energetycznego, a jako przykład do analizy posłużyła
Hiszpania.
Następny artykuł napisany został przez mgr Agnieszkę Janowską, pracownika Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i doktorantką na UJK. Autorka przybliża temat
bezpieczeństwa wybranych społeczeństw lokalnych w Anglii.
Kolejne artykuły poruszają różne zagadnienia związane z dziennikarstwem, przemianami kulturowymi w dobie globalizmu, regionem nordyckim w przestrzeni międzynarodowej, katolicką nauką społeczną, partycypacją mieszkańców w życiu publicznym i koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi demokracji. Ich autorami są kolejno: mgr Stanisław Hajkowski – doktorant na Uniwersytecie Łódzkim, dr Violetta
Gul-Rechlewicz z UJK, dr Joanna Grzela – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału
Zarządzania i Administracji UJK, dr hab. prof. UJK Irena Fudali i dr Jadwiga Sztaba,
obie z UJK oraz mgr Soňa Koreňová związana z Uniwersytetem Świętych Cyryla
i Metodego w Trnawie na Słowacji.
Na ostatnią części niniejszego tomu składają się dwie recenzje. Ich autorami są Mariusz Nowak i Jadwiga Sztaba. Pierwszy dokonał recenzji książki historycznej, której
autorką jest dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha. Natomiast Jadwiga Sztaba
przybliżyła publikację napisaną przez dr. hab. Ireneusza Krasia z Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, poświęconą roli Narodowego Banku Polskiego w polityce
gospodarczej Polski.
Zapraszamy do współpracy historyków, politologów, socjologów i prawników
oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.
Życzymy miłej lektury!
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