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  „Hannibal ante portas!” – „Hannibal u wrót!” wołali mieszkańcy Rzymu 

w 216 r. p.n.e., kiedy wojska Kartaginy rozgromiły pod Kannami wyborowe 

legiony rzymskie i realnie zagroziły bezpieczeństwu stolicy imperium. 

Jakkolwiek bitwa pod Kannami nie przesądziła o zwycięstwie Hannibala w 

drugiej wojnie punickiej i Rzymianie ostatecznie triumfowali w starciu z 

wrogiem, zawołanie „Hannibal ante portas!” przeszło do historii, stając się 

synonimem wielkiego i rychłego zagrożenia. Czy w obecnej rzeczywistości 

mamy powody obawiać się o nasze bezpieczeństwo? Czy zagrożenie stoi 

„ante portas” dzisiejszego świata? 

 Odpowiedzi na te pytania ma przybliżyć wydawany nakładem Wyższej 

Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim nowy 

periodyk naukowy „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem”. Celem 

przyświecającym wydawcy i redakcji rocznika jest stworzenie płaszczyzny 

wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk politycznych, społecznych, 

ekonomicznych, nauk o obronności i historii, na temat bezpieczeństwa, w 

jego wszystkich możliwych aspektach. W sposób szczególny pragniemy 

ukazać powyższy problem przez pryzmat stosunków międzynarodowych z 

uwzględnieniem zagrożeń, problemów i wyzwań stojących przed 

państwami, narodami i organizacjami w XXI wieku.  

 Chcemy, aby łamy naszego czasopisma, otwartego zarówno dla 

pracowników naukowych WSBiP, jak i badaczy z innych ośrodków 

naukowych krajowych i zagranicznych, skupiły zarówno śmiałe tezy i nowe 

teorie, jak i wynikające z praktyki wnioski, których konfrontacja i wzajemne 

uzupełnianie się pozwoli wypracować nowe spojrzenie na problemy 

współczesnego świata. Mamy nadzieję, że skupienie przedstawicieli wielu 

dziedzin nauki, różnorodnych wizji i odmiennych punktów widzenia sprawi, 

iż rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” stanie się ważnym 

elementem krajobrazu naukowego Polski, wnoszącym świeże idee oraz 

nowe podejście metodologiczne i merytoryczne. 
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 W dzisiejszym świecie, w którym problematyka polityki wewnętrznej i 

międzynarodowej oraz zagadnienia bezpieczeństwa stają się z każdym 

rokiem coraz ważniejsze i coraz bliższe czytelnikowi, chcemy dołożyć 

wszelkich starań, aby głos środowiska naukowego, podejmującego badania 

nad tą tematyką, był słyszalny wśród szerokich kręgów społecznych. 

 Podstawowym językiem publikacji będzie język polski, aczkolwiek 

przewidujemy również wydawnictwa specjalne w języku angielskim. Na 

łamach „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” publikować będziemy 

wszystkie rodzaje tekstów naukowych: artykuły, teksty źródłowe, recenzje 

książek, raporty, sprawozdania i komunikaty z konferencji etc. Każdy numer 

rocznika poświęcony będzie odrębnemu zagadnieniu, odnoszącemu się do 

aktualnych wydarzeń regionalnych i globalnych. 

 Mamy nadzieję, że atrakcyjna tematyka czasopisma oraz jej 

upowszechnienie w Internecie za pomocą strony internetowej 

(www.anteportas.pl) spotkają się z pozytywnym obiorem i szerokim 

zainteresowaniem ze strony tak autorów jak i czytelników. Wierzymy, że 

rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” zwróci uwagę zarówno 

uznanych i szanowanych badaczy, a także młodych naukowców, którzy 

zechcą dołączyć do intelektualnej debaty na łamach naszego pisma. 
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