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Vážený čtenáři,

držíte v rukou první číslo prvního ročníku 
časopisu HISTORICA, jehož podtitul 
zní „časopis pro historii a příbuzné vědy“. 
Časopis, jehož periodicita bude pololetní, 
navazuje na neperiodický recenzovaný 
sborník HISTORIE/HISTORICA (sou-
část ediční řady Acta Facultatis Philoso-
phicae Universitatis Ostraviensis), vydá-
vaný od roku 1993 péčí katedry historie 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 
Byly v něm publikovány studie, články, 
materiály a zprávy, jejichž autory nebyli 
pouze členové zmíněné katedry, ale také 
spolupracovníci z jiných univerzit domá-
cích a zahraničních (nejčastěji sloven-
ských a polských), vědeckých a odborných 
pracovišť apod. Nepřímá kontinuita vede 
k historické řadě Sborníku Pedagogické 
fakulty v Ostravě (od 1964) a dále ke spo-
lečenskovědním sborníkům, které od roku 
1961 vydával někdejší Pedagogický insti-
tut v Ostravě.

Časopis bude přinášet studie, články, 
materiály, hodláme v něm nepravidelně 
otiskovat rubriku Diskuse a Obzory (pře-
hledy badatelských výsledků nad řeše-
ním aktuálních problémů historické vědy 
doma i v zahraničí), dále recenze, zprávy 
o literatuře a kroniku. Nepředpokládáme 
žádná omezení chronologická resp. regio-
nální. Těžiště časopisu shledáváme v otis-

Editorial

Dear reader,

You are holding in your hands the first 
number of HISTORICA journal whose 
subtitle is “a magazine for history and re-
lated sciences”. The journal with a half year 
periodicity is an extension of an non–peri-
odic magazine HISTORIE/HISTORICA  
(a part of editing series Acta Facultatis 
Philosophicae Univeritatis Ostraviensis) 
issued by history department of Philosoph-
ical Faculty of Ostrava University since 
1993. Various studies, articles, materials 
and reports by domestic authors, as well as 
by those from foreign universities and sci-
ence departments of experts (mostly Slo-
vaks and Poles) etc were published. The 
indirect continuity leads toward historical 
series of the Magazine of Pedagogical Fac-
ulty in Ostrava (since 1964) and further-
more to the society scientific magazines 
which were published in then Pedagogical 
Institute in Ostrava since 1961.

The journal will bring studies, articles, ma-
terials, and we are planning to print in it 
irregularly columns called Discussion and 
Horizons (surveys of research results over 
the solution of current problems of his-
torical science both at home and abroad), 
furthermore, reviews, reports about litera-
ture and a chronicle. We do not suppose 
any chronological or regional restriction. 
The centre of gravity will lie in printing 
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kování textů k problematice historické. 
Máme však záměr publikovat zejm. texty, 
které vznikly na pomezí různých vědních 
oborů, např. historie a sociologie, historie 
a ekonomie, historie a demografie, histo-
rie a dějin umění, resp. kultury, historie 
a ekologie apod.

Vzhledem k tomu, že současná česká his-
toriografie strádá malou informovaností 
o historické vědě v některých dříve pečlivě 
sledovaných státech, hodláme se perspek-
tivně zejm. v rubrice Obzory, v recenzích 
a zprávách o literatuře zaměřit na infor-
mace o národních historiografiích slo-
venské, polské a snad v budoucnu i ruské, 
ukrajinské ad.

Jazykem časopisu bude samozřejmě češ-
tina, ale budeme otiskovat i texty v jazyce 
slovenském, polském, německém, anglic-
kém a francouzském.

texts concerning the historical issues. We 
intend to publicize particularly texts that 
will have risen on the edge of different 
scientific fields e.g. history and sociology, 
history and economics, history and history 
of art, respectively of culture, history and 
ecology, etc.

Due to the fact that current Czech histori-
ography suffers from being well informed 
about the historical science in some for-
merly meticulously observed states, we 
are going to focus, particularly in column 
Horizons, to reviews and reports about in-
formation of Slovak, Polish, and perhaps 
in the future even Russian, Ukrainian, etc, 
national historiographies.

The journal will be written in Czech, how-
ever we are going to publicise texts in  
Slovak, Pole, German, English and French 
language.

Prof. PhDr. et Dr.h.c. Milan Myška, DrSc.


