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INFORMACJA O PIŚMIE NAUKOW YM
„HISTORIA. PISMO MŁODYCH HISTORYKÓW”

Pismo „Historia” zostało założone w 1992 r. przez młodych historyków z Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Od 1997 r. w redakcji znajdują się młodsi pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersy
tetu Jagiellońskiego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu W arszawskiego. W ydawcą „Historii”
jest, zarejestrowane w 1997 r., ogólnopolskie „Towarzystwo Naukowe Młodych Historyków «Socie
tas Vistulana»”.
„Historia” jest półrocznikiem naukowym, publikującym historyczne prace adiunktów, asysten
tów, doktorantów oraz studentów starszych lat. Każdy numer składa się z kilku (najczęściej dw óchczterech) rozpraw monograficznych, przeglądu bibliograficznego („Bibliografia bibliografii history
ków polskich” — do tej pory ukazały się jej dwie części), kroniki życia naukowego i sprawozdań
z bieżących prac badawczych. Od 1997 r. w każdym numerze „Historii” zamieszczany jest również
prawie pięćdziesięciostronicowy przegląd literatury zagranicznej. Od tego też roku na łamach pisma
obecny jest dział poświęcony metodom komputerowym w badaniach nad przeszłością. Największą
uwagę zwraca się w nim na przydatność internetu dla współczesnego historyka. Znaczenie tego działu
jest tym bardziej godne podkreślenia, że problematyka komputerowa rzadko gości na łamach
naukowych czasopism historycznych.
Pismo adresowane jest do całej społeczności naukowej. Autorami pisma są głównie badacze
z Krakowa i Warszawy. Udało się jednak zachęcić do współpracy młodych historyków z innych
ośrodków. „Historia” rozsyłana jest do ważniejszych bibliotek naukowych w kraju i za granicą.
M ożna ją również kupić w wybranych księgarniach naukowych na terenie całego kraju. Numery
bieżące oraz archiwalne można zamawiać także pod niżej podanymi adresami.
Wszystkim osobom zainteresowanym pismem „Historia” podajemy adresy do korespondencji:
Instytut Historii UJ
31-007 Kraków, ul. Gołębia 13, tel. (012) 4 2 2 -10-33 w. 12
(z dopiskiem: „Historia. Pismo młodych historyków”)
e-m ail: marzec@argo.hist.edu.pl
lub
Instytut Historyczny UW
0 0-927 W arszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
(z dopiskiem: mgr Piotr W ęcowski)
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