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Od redaktora naczelnego
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce drugi z tegorocznych numerów „Przeglądu
Historyczno-Wojskowego”. Ukazuje się on w nowych uwarunkowaniach,
wyznaczonych przez związane z trwającą reformą decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytelnicy, szczególnie Ci związani ze światem
nauki, z pewnością odnotowali smutny dla redakcji fakt nieumieszczenia
periodyku na sporządzonej przez ten resort liście czasopism punktowanych.
Jest to dla nas przykra niespodzianka, z wyrokiem tym jednak musimy się
na razie pogodzić, dążąc w pełni do zachowania wysokich standardów i starając się dostosować do wymogów reformy. Liczymy, że działania te zostaną
docenione przez liczne grono Autorów, którzy wspomogą nas w dziele odbudowy należnej czasopismu z tak chlubną tradycją roli w polskim świecie
nauki.
Zmiany podporządkowanie reformie są z łatwością dostrzegalne
w pierwszych dwóch tegorocznych tomach PHW. Zaliczyć do nich należy
umieszczenie numerów ORCID i DOI oraz pojawienie się w tekstach bibliografii załącznikowych. Redakcja nie poprzestaje jednak tylko na zmianach technicznych, dążąc również do zwiększenia zasięgu oddziaływania
czasopisma na arenie międzynarodowej. Staraniem redakcji w roku 2019 do
składu Rady Naukowej kwartalnika dołączyło dwóch uznanych badaczy zagranicznych. Pierwszym jest prof. Hiroaki Kuromiya, wykładowca na Uniwersytecie Indiana w Stanach Zjednoczonych, naukowiec specjalizujący się
w dziejach Rosji, Ukrainy i szeroko rozumianej Eurazji. Profesor Kuromiya
jest autorem licznych ważnych prac, w tym m.in. The Voices of the Dead:
Stalin’s Great Terror in the 1930s: Stalin’s Terror in the 1930s. Część jego studiów jest także dostępna polskiemu czytelnikowi. Drugim z nowych członków Rady Naukowej jest dr Jürgen Schmidt, były oficer Bundeswehry, a także zawodowy historyk, którego zainteresowania badawcze koncentrują się
wokół zagadnień związanych z historią wywiadu i dziejów Europy Wschodniej. Wśród jego prac w szczególności warto wskazać na znakomitą pozycję
Against Russia and France. The german military intelligence from 1890 to

1914. Liczmy, że wsparcie tak znanych i uznanych osób pomoże redakcji
w osiągnięciu zakładanych celów.
W zakresie, w jakim pozwalają jej obecne warunki, redakcja ma zamiar
podjąć starania, by PHW stał się czasopismem upowszechniającym badania
polskich historyków na arenie międzynarodowej. Cel ten ma zostać osiągnięty w pierwszej kolejności poprzez, sugerowaną przez członków Rady
Naukowej, publikację najważniejszych i najciekawszych artykułów równolegle w języku polskimi oraz angielskim tłumaczeniu. Pierwszą recenzję publikowaną równocześnie w obu językach znajdziecie Państwo już w tym numerze. Jednocześnie redakcja pracuje nad szerszym otwarciem łamów periodyku na prace autorów zagranicznych. Także i w tym wypadku, mając na
uwadze potrzeby szerokiego grona naszych Czytelników mamy w planach
publikowanie tekstów w wersji oryginalnej i tłumaczonej na język polski.
Dzięki temu badacze zagraniczni zyskają szansę na wprowadzenie i wypromowanie swych ustaleń w polskiej historiografii. Mamy nadzieję, że udział
artykułów publikowanych w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim,
francuskim i hiszpańskim będzie wzrastał w kolejnych numerach i rocznikach kwartalnika.
Przede wszystkim jednak wierzymy, że lektura drugiego z tegorocznych
numerów PHW będzie dla Państwa satysfakcjonująca.
Jacek Jędrysiak
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