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ECONOMIC TRANSFERS – TRANSFERY
GOSPODARCZE
Proponujemy tematykę związaną z szeroko pojętym problemem transferów i przepływów w
gospodarce, które obejmują m.in. transfer dóbr, idei i technologii oraz migracje
ekonomiczne ludzi w dziejach. Chcemy zająć się relacjami w perspektywie regionalnej,
krajowej i międzynarodowej, szukając odpowiedzi, jaką rolę odegrały transfery w życiu
społecznym i gospodarczym w wymiarze instytucjonalnym i ludzkim. Zaproponowana
problematyka otwiera szerokie spektrum problemów badawczych m.in.: dotyczących wpływu
transferów na międzynarodowy podział pracy, szeroko rozumianą modernizację, wpływ
transferów na ścieżki rozwoju gospodarczego; itd. Kolejne obszary mogą dotyczyć roli
poszczególnych stron transferów: odbiorców i konsumentów, innowatorów, pomostów w
rozprzestrzenianiu się dóbr, idei, technologii i ludzi.
Proponujemy następującą listę zagadnień, zastrzegając, że jesteśmy otwarci na inne propozycje
z zakresu interesującego nas obszaru badań:
 transfer towarów;
 transfer idei i technologii;
 transfer (migracje) ludzi;
 transfery finansowe (np. przepływy kapitałowe, inwestycje);
 gospodarcze stosunki trans-graniczne, (np. handel przygraniczny, przemyt);
 transfery jako czynnik modernizacji społecznej i gospodarczej;
Redakcja preferuje teksty (o liczbie znaków ze spacją do 40 tys.) w języku angielskim. Istnieje
możliwość przesłania tekstu w języku polskim, który zostanie poddany tłumaczeniu (proszę
uwzględnić wcześniejszy termin nadesłania tekstu w języku polskim). Reguły redakcyjne
dostępne są na stronie http://zhg.amu.edu.pl/sho/dla-autorow/.
Terminy aplikacji:
 propozycja tematu (abstrakt) 30 kwietnia 2018
 dla tekstów nadesłanych w języku polskim 30 czerwca 2018
 dla tekstów nadesłanych w języku angielskim 31 sierpnia 2018
Tom 36 Studia Historiae Oeconomicae za rok 2018 zostanie opublikowany online na platformie
DeGruyter oraz w formie tradycyjnej. Czasopismo jest indeksowane w następujących
serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell's Directory; Celdes; CNKI Scholar (China
National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO
Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate;
JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga
(Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc);
ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich's
Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).
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