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Od Redakcji 

Z optymizmem i pełni nadziei oddajemy do rąk Czytelników pierw-

szy numer kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”. 

Zapraszamy serdecznie do lektury zamieszczonych w nim tekstów i do 

aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu kolejnych numerów nowe-

go czasopisma. Liczymy, że spotka się ono z przychylnym odbiorem, 

a  z czasem stanie się trwałym i znaczącym elementem współczesnego 

dyskursu naukowego. Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, by 

tak właśnie było. 

”UR Journal of Humanities and Social Sciences” to interdyscypli-

narny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno- 

-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest 

publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów 

oraz recenzji mieszczących się w kręgu zainteresowań nauk humani-

stycznych oraz społecznych, szeroko reprezentowanych w pracach ba-

dawczych Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Chcielibyśmy, aby 

czasopismo stało się nie tylko miejscem prezentacji wyników badań 

prowadzonych w ramach Wydziału, ale przede wszystkim platformą 

wymiany poglądów naukowych z zakresu takich dyscyplin, jak archeo-

logia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, muzeologia, nauki o polityce, 

nauki o bezpieczeństwie, socjologia czy też praca socjalna. 

Zapraszamy do współpracy i publikowania naukowców z krajowych 

i zagranicznych ośrodków reprezentujących dziedziny badawcze należą-

ce do szeroko rozumianego spektrum nauk humanistycznych i społecz-

nych. Nasze łamy chcemy udostępniać wszystkim przedstawicielom tych 

nauk, którzy zapragnęliby podzielić się swymi osiągnięciami naukowymi, 

opiniami lub wrażeniami z wydarzeń i projektów naukowych, w których 

wzięli bądź też biorą udział. Do publikowania zachęcamy zarówno do-
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świadczonych badaczy, jak i młodych adeptów nauki, którzy dopiero 

aspirują do tego miana. 

Wszystkie nadsyłane do redakcji teksty poddawane są podwójnemu 

anonimowemu recenzowaniu, a o wysoki poziom prezentowanych 

w kwartalniku artykułów dbają członkowie Rady Naukowej oraz redak-

torzy tematyczni, którzy są pierwszymi wewnętrznymi recenzentami 

zgłaszanych do publikacji materiałów. Zarówno członkowie Rady Nau-

kowej, jak i redaktorzy tematyczni reprezentują szeroki wachlarz spe-

cjalności należących do wymienionych wyżej dyscyplin naukowych. 

Autorom z nami współpracującym możemy z pełną odpowiedzialnością 

zagwarantować sprawny proces wydawniczy, którego efektem będą czte-

ry numery periodyku rocznie, wysoki poziom opracowania redakcyjnego 

nadesłanych artykułów oraz ich szeroką dostępność, zapewnianą przez 

umieszczanie wszystkich publikowanych w kwartalniku tekstów w In-

ternecie. W intencji twórców czasopismo ma być również medium, 

w którym naukowcy, dzięki zastosowanej formule otwartego dostępu 

oraz licencji Creative Commons, publikując, uzyskają możliwość podno-

szenia tak istotnych współcześnie ilościowych wskaźników naukome-

trycznych. Ponadto redakcja podejmie wysiłek aplikacji do najpoważ-

niejszych baz czasopism, począwszy od JCR i SCOPUSA poprzez euro-

pejski ERIH+, a na polskim Indeksie Copernicus skończywszy. 
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From the Editors 

Full of hope and optimism we pass into the hand of the reader the 

first issue of the quarterly publication “UR Journal of Humanities and 

Social Sciences”. We cordially invite you to browse the articles within, 

as well as to take an active role in the development of future issues of 

our new journal. We are counting on the fact that it will be favourably 

received, and with time will become a fixed and significant contributor 

to contemporary scientific discourse. We declare that we shall make 

every effort for this ambition to come to fruition. 

“UR Journal of Humanities and Social Sciences” is an interdiscipli-

nary scientific quarterly published by the Faculty of Sociology and His-

tory at the University of Rzeszow. The intention of the editorial board is 

to publish scientific papers, reports, materials and reviews placed firmly 

in the field of the arts and social sciences which broadly represent the 

research of the Faculty of Sociology and History. We desire that this 

becomes not just a place for the publication of new research findings 

from within the Faculty, but primarily a platform for the exchange of 

perspectives from a range of academic disciplines such as Archaeology, 

Philosophy, History, Cultural Studies, Museology, Political Science, 

Security Studies, Sociology and Social Work. 

We invite cooperation and publication from researchers of both na-

tional and international centres, representing those disciplines placed 

within the broadly understood spectrum of art and social sciences. We 

wish to make available our pages to all researchers who seek to share 

their scientific achievements, opinions, and observations on events and 

research projects in which they are participating. In addition to encourag-

ing experienced academics, we would also like to extend our hand to 

junior researchers who have aspirations to greater titles.  

FR
O

M
 TH

E ED
ITO

R
S

  



FROM THE EDITORS  8 

All papers submitted to the editors will be subject to double-blind 

peer review, and the high quality of the work appearing in the journal is 

further guaranteed by the Scientific Board and the thematically orientat-

ed editorial team, which represents the first line of internal review of 

proposed publications. Both the Scientific Board and the thematic editors 

herald from a wide range of academic disciplines. Fr those authors who 

cooperate with us we guarantee an efficient publication process which 

will result in the issue of four editions in the calendar year, a high level 

of editorial work, and a broad level of accessibility that will be ensured 

through online access. It is the intention of the founders of the journal 

that this will also be a place in which researchers will be able to receive 

the necessary boost to their quantitative scientometric indicators thanks 

to the open access formula applied and the Creative Commons license. 

The editorial board has also undertaken to apply to the most significant 

databases starting with JCR and SCOPUS, via the European ERIH+ and 

ending with the Polish index Copernicus International. 

 


