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Pierwszy tom czasopisma „Czasy nowożytne” ukazał się drukiem w 1996 r., a wyda-
wany był wówczas wspólnie przez Fundację „Pomerania” z Torunia i Fundację uniwersy-
tecką Katolickiego uniwersytetu lubelskiego w Stalowej Woli. inicjatorem powołania do 
życia nowego periodyku historycznego było grono młodych toruńskich historyków, z Woj-
ciechem Polakiem, dzisiaj już profesorem, na czele. na początku XXi w. przez kilka lat 
czasopismo wydawane był przez Katolicki uniwersytet lubelski. natomiast kilka ostat-
nich tomów, w tym ostatni, 21 za 2008 rok, zostały wydane przez Europejskie Centrum 
Współpracy Młodzieży i instytut Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w Toruniu. 

Wydawcy się zmieniali, nie zmieniał się za to redaktor naczelny, którym od początku 
powstania czasopisma do 2008 r. był prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz. To głównie 
jego determinacji należy zawdzięczać, że tytuł ten przetrwał różne trudne chwile. należą 
mu się za to wyrazy serdecznych podziękowań. W 2008 r. jednak prof. Salmonowicz zre-
zygnował z piastowanej przez kilkanaście lat funkcji. Pociągnęło to za sobą zmiany w Ko-
legium Redakcyjnym. Zmienił się również Wydawca „Czasów nowożytnych”, którym, 
od bieżącego tomu, został Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. Mamy 
nadzieję, że ta ostatnia zmiana ustabilizuje wydawanie czasopisma w dzisiejszych, mało 
sprzyjających naukom humanistycznych, czasach.

Wraz ze zmianą Wydawcy w pewnym stopniu zmienia się też profil czasopisma, a do-
tyczy to przede wszystkim zakresu chronologicznego zamieszczanych w nim publikacji. 
Zgodnie z przyjętą w polskiej nauce historycznej periodyzacją termin „czasy nowożytne” 
obejmuje chronologicznie okres od końca XV do 1918 r. dlatego też w „Czasach nowo-
żytnych” nie będziemy już publikować tekstów, materiałów źródłowych i źródeł wykra-
czających poza koniec i wojny światowej. nie zmienia się natomiast zakres tematyczny 
– nadal publikowane będą artykuły dotyczące zarówno historii Polski, jak i historii po-
wszechnej. oprócz tekstów o charakterze czysto historycznym publikowane będą również 
artykuły i materiały z historii nauki, kultury i sztuki. Zamieszczać będziemy także artykuły 
oraz źródła w językach kongresowych, jednak nie więcej niż dwa w tomie.

od następnego tomu w czasopiśmie oprócz działów: artykuły, materiały źródłowe, po-
lemiki i artykuły recenzyjne, uruchomiony zostanie dział recenzji i omówień. 

Zapraszamy serdecznie do współpracy historyków ze wszystkich ośrodków i instytucji 
naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
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