


Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer pisma historycznego „Czasy 

Nowożytne” . Z  inicjatywą jego wydania wystąpiło grono historyków związanych z 

Toruniem oraz innymi ośrodkami naukowymi. W iele z tych ośrodków "posiada już 

własne, cenione periodyki, poświęcone historii regionalnej i nie jest naszym celem 

konkurowanie z którymkolwiek z nich. Formuła prezentowanego pisma nie stawia 

bowiem żadnych ograniczeń terytorialnych, a jedynie czasowe. Pragniemy zamieszczać 

materiały związane z historią Polski, jak również dotyczące dziejów powszechnych pod 
warunkiem, że mieszczą się one w zakresie chronologicznym czasów nowożytnych. 
Termin ten, zgodnie z tradycją dawniejszą, rozumiemy zaś bardzo szeroko i (jak to 
czynią historycy francuscy czy niemieccy) zakreślamy granice czasów nowożytnych od 

końca wieku XV, aż do dni dzisiejszych.
Jeśli chodzi o zakres tematyczny, nic stawiamy naszemu periodykowi żadnych 

szczególnych ograniczeń. Chcielibyśmy, by pismo nasze mogło być także ośrodkiem 

integracji różnych dyscyplin historycznych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że z 
oczywistych przyczyn warsztatowych większość publikowanych materiałów dotryczyć 
będzie historii Polski i krajów ościennych. W  miarę możliwości postaramy się wydawać 

zeszyty poświęcone pewnym blokom tematycznym. Oprócz studiów, zamierzamy też 
zamieszczać polemiki i artykuły recenzyjne oraz materiały źródłowe. Na publikacji tych 
ostatnich zależy nam w sposób szczególny. W  Polsce od lat wydaje się bowiem zbyt 
mało źródeł, a wiele ciekawych dokumentów i relacji nie funkcjonuje w obiegu 
naukowym. Dodajmy, że oprócz tekstów o charakterze czysto historycznym, 

zamierzamy zamieszczać artykuły i materiały związane z historią kultury, nauki, sztuki, 

obyczaju i prawa.
Ożywienie badań naukowych w ostatnim okresie owocuje dużą ilością sesji i 

konferencji. Nie wszystkie one dają plon w postaci wydanych drukiem materiałów. W  
miarę możliwości będziemy się starać pomagać organizatorom takich spotkań, włączając 

efekty ich pracy do naszych planów wydawniczych.
„Czasy Nowożytne”  ukazywać się będą nieregularnie, a zamierzeniem naszym 

jest, by w ciągu każdego roku wydane mogły być przynajmniej dwa tomy.
Mamy nadzieję, że nasze pismo przyjęte będzie życzliwie. Sądzimy też, że jego 

wydawanie będzie z pożytkiem dla rozwoju nauk historycznych w Polsce. Chcielibyśmy 

także, aby ułatwiło ono kontakty pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi.
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