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Call for Papers. „Studia Śląskie” 2020, tomy 86-87 

 

Szanowni Państwo, 

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2020 r. przygotowuje 

do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.  

Tematem przewodnim tomu 86 będzie wkład Ślązaków w odbudowę niepodległości, a także 

budowanie wspólnoty Polaków, którzy pozostali po niemieckiej stronie granicy dzielącej 

region przez 17 lat.  

Ponadto chcielibyśmy, aby ukazana została rola Śląska (z uwzględnieniem takich aspektów jak: 

wojsko, formacje pograniczne, kultura, sztuka, współistnienie różnych grup 

narodowościowych, życie religijne) w II RP, w Niemczech i w Czechosłowacji w okresie 

międzywojnia. 

Tom 87 półrocznika będzie nosił podtytuł: Regiony w Europie: przestrzeń – gospodarka – 

społeczeństwo. Tom zostanie poświęcony badaniom społecznym nad regionem, które 

uwzględniają jego miejsce w Europie oraz zjawiska i procesy, które w nim zachodzą.  

Do składania tekstów zapraszamy wszystkich badaczy i naukowców (historyków, 

ekonomistów, politologów, socjologów, geografów) zainteresowanego społeczną 

problematyką badawczą na Śląsku. 

Autorów zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 86 prosimy o nadsyłanie ich na 

adres redakcji do 31 sierpnia 2020 r. Na artykuły do tomu 87 czekamy do 30 września 2020 r. 

Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci 

artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych 

projektów. 

 „Studia Śląskie” to czasopismo naukowe Instytutu Śląskiego. Redakcja czasopisma obecnie 

prowadzi starania o umieszczenie periodyku w bazach SCOPUS oraz Web of Science. 

Czasopismo dostępne jest także w wersji on-line w bazie CEEOL oraz na stronie internetowej 

„Studiów Śląskich”. Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć 

na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/. 

Z poważaniem, 

dr Bartosz Kuświk 

Dyrektor Instytutu Śląskiego 

Redaktor Naczelny Studiów Śląskich
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Call for Papers. „Studia Śląskie” 2020, volumes 86-87 

Dear Sir/Madam, 

The editors of the scientific journal “Silesian Studies” would like to inform prospective authors 

that two monographic volumes, each around a leading subject, shall be prepared for print in 

2020. 

The leading subject of volume 86 shall be the contribution of Silesians in the rebuilding of the 

Polish independence, as well as in creating a Polish community on the German side of the 

border that divided the region for 17 years. 

Moreover, we would appreciate texts showing the role of Silesia (including such aspects as the 

army, borderland military units, culture, art, coexistence of different nationalities, religious life) 

in the Second Republic of Poland, in Germany and in Czechoslovakia during the interwar 

period. 

The volume 87 of the semi-annual shall be entitled: Regions in Europe: space – economy – 

society. This volume shall be devoted to social studies on the region that include its place in 

Europe, as well as phenomena and processes occurring in it. 

We are inviting all researchers and scholars (historians, economists, political scientists, 

sociologists, geographers) interested in social issues in Silesia to submit articles. 

Authors interested in the publication of their texts in the volume 86 are requested to send them 

to the editorial office address until 31st August 2020. The articles for the volume 87 are expected 

until 30th September 2020. All authors are invited to submit texts concerning scientific life in 

the form of review articles and reviews, as well as conference reports and ongoing projects 

reports. 

“Silesian Studies” is a scientific journal issued by the Silesian Institute. The editors of the 

periodical are currently applying for the registration of “Silesian Studies” in the SCOPUS and 

the Web of Science databases. The journal is also available on-line in the CEEOL database and 

on the website of “Silesian Studies”. More information concerning the semi-annual and the 

editorial requirements can be found on the website: http://www.studia-

slaskie.instytutslaski.com/. 

Yours sincerely, 

dr Bartosz Kuświk 

Director of Silesian Institute 

Chief editor of “Silesian Studies” 

 


