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Call for Papers. „Studia Śląskie” 2022, tomy 90-91 

 

Szanowni Państwo, 

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2022 r. przygotowuje 

do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.  

Tematem przewodnim 90. tomu będą „Kresowiacy na Śląsku i Ślązacy na Kresach”. Prosimy 

o nadsyłanie tekstów ukazujących losy i doświadczenia Ślązaków na dawnych kresach 

wschodnich Rzeczpospolitej oraz osób i zbiorowości pochodzących z tamtych terenów 

na Śląsku. 

Tom 91. półrocznika będzie nosił podtytuł: „Odra: gospodarka – historia – kultura”. Prosimy 

o nadsyłanie tekstów, podejmujących problematykę odrzańską w perspektywie historycznej, 

ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. 

Do składania tekstów zapraszamy wszystkich badaczy i naukowców (historyków, ekonomistów, 

politologów, socjologów, geografów) zainteresowanych śląską problematyką badawczą. 

Autorów zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 90. prosimy o nadsyłanie ich na 

adres redakcji do 30 kwietnia 2022 r. Na artykuły do tomu 91. czekamy do 30 września 2022 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. Czasopismo jest obecne na liście 

czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki oraz w bazie indeksacyjnej ERIH+, 

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.pl/. 

Z poważaniem,   

dr Bartosz Jan Kuświk    

Dyrektor Instytutu Śląskiego   

Redaktor Naczelny „Studiów Śląskich” 
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Call for Papers. “Silesian Studies” 2022, volumes 90–91 

 

Dear Colleagues, 

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 2022. 

The leading subject of volume 90 shall be “The Incomers from Kresy to Silesia and the Incomers 

from Silesia to Kresy.” Please submit texts presenting the lives and experiences of Silesians 

in Kresy – the former Polish eastern borderland – as well as the lives and experiences 

of individuals and communities deriving from Kresy in Silesia. 

The volume 91 of the semi-annual shall be entitled: „The Odra river: economy – history – 

culture.” Please submit texts relevant to the Odra river in the historical, economic, cultural 

or social perspective. 

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

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

Authors interested in the publication of their texts in the volume 90 are requested to send them 

to the editorial office address until 30th April 2022. The articles for the volume 91 are expected 

until 30th September 2022. 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. Presently, it is included 

on the list of scored journals by the Polish Ministry of Education and Science and in the index 

database ERIH+, as well as 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.pl/en/.  

Best regards,     

 

dr Bartosz Jan Kuświk    

Director of the Silesian Institute  

Editor-in-Chief of „Silesian Studies”  
 


