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Pomysł stworzenia Rocznika Filozoficzno-Społecznego „Civitas Hominibus” pojawił 
się na seminarium doktorskim profesora Franciszka Gołembskiego w Wyższej Szko-
le Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi). Nazwę czasopismo zawdzięcza prof. Elżbiecie Jung. Był rok 2005 
i w każdy czwartek grono doktorantów profesora oraz osób zainteresowanych filozofią, 
polityką, społeczeństwem, kulturą i sztuką spotykało się w pokoju G 119 przy ul. Rewo-
lucji 1905 r. nr 52 w Łodzi. Na te czwartkowe seminaria przychodzili zarówno studenci, 
jak i współpracownicy profesora. Do tego grona należeli między innymi: prof. Krystyn 
Zieliński, Maks Bojarski, Krzysztof Dębiński, Elżbieta Dul-Ledwosińska, Bogusław 
Jagusiak, Marzanna Napióra, Dorota Nawrat, Jarosław Moser, Wiesław Olczyk, Edyta 
Pietrzak, Anna Rossi, Andrea Schwuttke, Arnold Warchał i wiele innych osób. 

Pierwszy numer „Civitas Hominibus” opublikowany został w roku 2006. Redakcję 
tworzyli wówczas: prof. Franciszek Gołembski, dr Arnold Warchał i dr Edyta Pietrzak. 
W 2009 roku do redakcji dołączył dr Bogusław Jagusiak. Z biegiem lat i w wyniku róż-
nych decyzji zawodowych skład redakcji się zmieniał. Najpierw odszedł z niej Arnold 
Warchał, następnie prof. Gołembski i Bogusław Jagusiak Dołączyli za to dr Łukasz Za-
orski-Sikora, prof. dr hab. Marek J. Malinowski, który do dzisiaj jest redaktorem naczel-
nym, oraz redaktorzy językowi dr Ewa Ciesielska i Marcin Jaźwiec.

Projekty okładek od początku, od pierwszego do obecnego numeru projektuje dla 
pisma dr Elżbieta Dul-Ledwosińska. Każda z okładek jest inna i nawiązuje do głównego 
tematu numeru. Wszystkie jednak posiadają wspólny element – symbol lwa.

Radę programową pisma tworzą znamienici przedstawiciele nauk społecznych i hu-
manistycznych afiliowani przy polskich i zagranicznych uniwersytetach: prof. dr hab. 
Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Roman Bäcker, prof. dr hab. Andrzej Chodubski, 
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prof. dr hab. Franciszek Gołembski, asst. prof. dr. Pinar Melis Yelsali Parmaksiz, prof. 
Tuomo Melasuo, prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski, prof. dr hab. Stanisław Parzymies, 
prof. Elena Shlienkova, prof. dr Makary Stasiak, prof. Liisa Westman, prof. dr hab. An-
drzej Wojtczak i dr Bogna Kędzierska.

„Civitas Hominibus” poświęcony jest szeroko pojętym zagadnieniom z obszarów 
nauk humanistycznych i społecznych. Przez lata publikowania redakcja zapraszała do 
współtworzenia rocznika autorów zainteresowanych tematami poszczególnych nume-
rów: podmiotowością, społeczeństwem alternatywnym, granicom i pograniczom, odpo-
wiedzialności, tematyce brytyjskiej, globalizacji, perspektywom rozwoju współczesnej 
cywilizacji czy różnorodności. Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim 
i zamieszczane w obszarach: Artykuły – Dyskusje – Eseje, Konferencje – Debaty – Wy-
wiady, Wydarzenia, Recenzje. Od kilku lat mamy także zwyczaj publikacji ekstraktów 
najlepszych prac magisterskich naszych studentów.

Obecnie Rocznik Filozoficzno-Społeczny „Civitas Hominibus” znajduje się w wykazie 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015 (poz. 1525) 
– oceniony na 6 pkt., pozytywnie przeszedł także proces ewaluacji IC Journals Master List 
2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wyso-
kości 5,56 pkt.


