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„Studia Humanistyczno-Społeczne” są kontynuacją czasopisma wychodzą-
cego od 1992 r. W latach 1992–1996 ukazały się trzy pierwsze tomy periody-
ku, którego tytuł brzmiał wówczas „Kieleckie Studia Społeczne”. Następnie po 
wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – opublikowano jako „Stu-
dia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego 
z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod obecnym tytułem „Studia Humani-
styczno-Społeczne”.

W przyjętej koncepcji merytorycznej „Studia” są periodykiem poświęconym 
dziejom nowożytnym i najnowszym, zagadnieniom politologicznym i prawnym 
oraz stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu publicznemu. Oprócz opra-
cowań mogą zawierać również materiały źródłowe, recen zje i sprawozdania.

Tom szósty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na trzy 
działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: niemiec-
kojęzycznego autorstwa dr. Richarda Leina i polskojęzycznego prof. Jerzego 
Gaula. Należy podkreślić, że powstały one na bazie materiałów archiwalnych, 
które dotąd nie były szerzej wykorzystywane przez polskich badaczy.

Drugi dział prezentowanych „Studiów” składa się z siedmiu artykułów po-
święconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto 
również zwrócić uwagę, że pierwsze cztery opracowania, autorstwa prof. Ry-
szarda M. Czarnego, dr Joanny Grzeli, dr Magdaleny Tomali i mgr agnieszki 
Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej. Tematyka ta w ostatnich latach jest co-
raz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Wynika to przede wszystkim 
z ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż 
surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).

Kolejne trzy teksty poświęcone są szeroko rozumianej problematyce bezpie-
czeństwa. Pierwszy z nich autorstwa prof. Krzysztofa Kubiaka dotyczy geoeko-
nomicznych i geostrategicznych konsekwencji związanych z tak zwaną rewolu-
cją gazu łupkowego. Kolejny artykuł, napisany przez prof. Irenę Fudali, opisuje 
nowe zagrożenia społeczne. Ostatnie opracowanie, autorstwa mgr. Adriana Mi-
tręgi, poświęcone jest wykorzystywaniu jednostek specjalnych w sytuacji za-
grożenia terroryzmem nuklearnym. „Studa Humanistyczno-Społeczne” kończy 
recenzja książki Andrzeja Żebrowskiego, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku (Lu-
blin 2010).
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