
Od Redakcji

Przez ponad pół wieku istnienia Instytutu Historii Uniwersytetu
Łódzkiego jego kadra naukowo-dydaktyczna wyspecjalizowała się
w oryginalnych kierunkach badań, wykształciła liczny zastęp zawo-
dowych historyków, a dzięki publikacjom ksią?kowym i na łamach
fachowych czasopism - trwale zaistniała nie tylko w polskiej his-
toriografIi.

Łódzkie uniwersyteckie środowisko historyków z powodzeniem
patronuje zasłużonemu periodykowi, formalnie poświęconemu historii
regionalnej. Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego
wydaje bowiem "Rocznik Łódzki" (niedługo ukaże się jego jubileu-
szowy, pięćdziesiąty tom). W ramach serii "Acta Universitatis Lodzien-
sis" corocznie publikuje "Folia Historica", ostatnio promujące
głównie prace młodych adeptów historii. Swoboda badań naukowych
i zwiększone zainteresowanie społeczne odkłamaną historią obligują
nas jednak do szerszej niż dotychczas popularyzacji naj nowszych
osiągnięć badawczych. Uznaliśmy więc, że należy i warto to uczynić,
tworząc nowe pismo.

I tak oto, nawią?ując do tytułu wydawanego w Łodzi w latach
1950-1956 przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe rocznika "Przegląd
Nauk Historycznych i Społecznych", w nowym tysiącleciu inicjujemy
narodziny nowego czasopisma - "Przeglądu Nauk Historycznych".
Początkowo będziemy półrocznikiem, ale w perspektywie pragnęlibyś-
my ukazywać się jako kwartalnik. Adresujemy je do szerokiego kręgu
Czytelników- osób zainteresowanych historią amatorsko i zawodowo,
do kręgów akademickich i oświatowych, uczniów i studentów, miłośni-
ków historii ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Zarazem
zapraszamy do współpracy osoby, parające się różnymi dyscyplinami
historycznymi i różnymi epokami dziejowymi - profesorów, doktorów
i doktorantów, nauczycieli, archiwistów i muzealników. Redakcja nie
stawia autorom ograniczeń tematycznych, terytorialnych ani chronolo-
gicznych. Zamierza publikować teksty poświęcone nie tylko polityce
i dyplomacji, ale i te z zakresu dziejów wojskowości, nauki, kultury
i sztuki, prawa i gospodarki - z historii ojczystej i powszechnej.



6 Od Redakcji

Pragniemy zamieszczać zarówno dłuższe studia i rozprawy, jak
i przyczynki, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, odnotowywać
co ważniejsze wydarzenia naukowe, popularyzować sylwetki histo-
ryków.

W takiej właśnie konwencji przygotowaliśmy prezentowany numer
pisma. Czytelnik znajdzie w nim publikacje łódzkich autorów,
dotyczące bardzo rozległej chronologicznie i merytorycznie prob-
lematyki - od schyłku starożytności po czasy zupełnie nam współ-
czesne, z historii Polski i powszechnej. Mamy nadzieję, że zostanie
on życzliwie przyjęty i zachęci PT Czytelników także do lektury
następnych, a być może i do nadsyłania o nich pod adresem
Redakcji swoich uwag i propozycji, za co z góry jesteśmy wdzięczni.


