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Call for Papers: SPISY POWSZECHNE, STATYSTYKI i BAZY DANYCH 

Jednym ze źródeł wykorzystywanych do opisu zjawisk masowych, zwłaszcza w dawnych 

społeczeństwach, są spisy ludności. Wraz z upływem czasu i rozwojem instytucji statystycznych wiele 

krajów publikowało w okresowych odstępach dane statystyczne z określonych dziedzin (demografia, 

gospodarka, klimat) w postaci roczników statystycznych. Badacze dawnych populacji (historycy, 

demografowie, ekonomiści, biolodzy, epidemiolodzy) wykorzystują te dane, gromadzą je i przechowują 

w postaci baz danych. Choć obecnie wiele krajów europejskich i pozaeuropejskich może poszczycić się 

posiadaniem dużych historycznych baz danych demograficznych, tworzonych na podstawie różnych 

źródeł dostępnych w archiwach, ich budowa i porównywanie jest wciąż skomplikowane i czasochłonne. 

Historyczne SPISY POWSZECHNE, STATYSTYKI i BAZY DANYCH są tematem specjalnego 

zeszytu 40 tego numeru czasopisma Studia Historiae Oeconimicae (SHO). Zapraszamy do publikacji 

badań teoretycznych i empirycznych. 

Proponowane tematy: 

• spisy powszechne i instytucje statystyczne w przeszłości 

• procedury rejestrowania informacji oraz formy przetwarzania i kodowania danych 

• rodzaj statystyk (ludność, mieszkalnictwo, gospodarcze itp.) 

• jakość i wiarygodność historycznych statystyk spisowych 

• wykorzystanie spisów w badaniach zachowań demograficznych i statusu biologicznego 
dawnych społeczeństw 

• popularyzacja baz danych dla populacji historycznych 

• inspiracje do przyszłych studiów. 

Terminy: 

• zgłoszenie i przesłanie artykułu: 1 maj 2022. 

• akceptacja: 1 sierpień 2022. 

• Przypuszczalna data publikacji: 1 listopad 2022. 
Redaktor 

Tadeusz Janicki, Faculty of History Adam Mickiewicz University in Poznań wyki@amu.edu.pl 

Redaktor tematyczny 

Grażyna Liczbińska, Faculty of Biology Adam Mickiewicz University in Poznań grazyna@amu.edu.pl 

Sekretarz redakcji 

Lucyna Błażejczyk-Majka, Faculty of History Adam Mickiewicz University in Poznań 

majkal@amu.edu.pl 

Wytyczne dla autorów: 

Autorzy powinni przygotować tekst zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na stronie Studia 

Historiae Oeconomicae: Overview - Studia Historiae Oeconomicae (amu.edu.pl). 
Proszę przesyłać teksty na adres: majkal@amu.edu.pl lub grazyna@amu.edu.pl. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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Call for Papers: CENSUSES, STATISTICS AND DATABASES 
One of the sources used to describe mass phenomena, especially in past societies, are censuses. With 

the passage of time and the development of statistical institutions, many countries published statistical 

data on specific domains (demography, economy, climate) in the form of statistical yearbooks at periodic 

intervals. Researchers of the past populations (historians, demographers, economists, biologists, 

epidemiologists) use this data, collect and store them in databases. Although currently many European 

and non-European countries can are proud of having large historical demographic databases created on 

the basis of various sources available in archives, their construction and comparison are still complicated 

and time-consuming. 

CENSUSES, STATISTICS, AND DATABASES for past societies are the subject of the special issues 

of 40th volume of the journal Studia Historiae Oeconimicae (SHO). Theoretical and empirical studies 

are welcome. 

Proposed issues: 

• censuses and statistical institution in the past 

• procedures of recording information and forms of data handling and data coding 

• type of statistics (population, housing, economic, etc.) 

• quality and reliability of historical census statistics 

• use of censuses in studies of demographic behaviour and biological status of past societies 

• popularization of databases for historical populations 

• inspirations for future studies. 

Timeline 

• Submission deadline: May 1, 2022. 

• Acceptance deadline: August 1, 2022. 

• Expected publication date: November 1, 2022. 

Editor-in-Chief 

Tadeusz Janicki, Faculty of History Adam Mickiewicz University in Poznań wyki@amu.edu.pl 

Guest Editors 

Grażyna Liczbińska, Faculty of Biology Adam Mickiewicz University in Poznań grazyna@amu.edu.pl 

Co-Editor 

Lucyna Błażejczyk-Majka, Faculty of History Adam Mickiewicz University in Poznań 

majkal@amu.edu.pl 

Submission Instructions 

Authors should prepare their manuscript according to the For Authors available from the Studia 

Historiae Oeconomicae web site at Overview - Studia Historiae Oeconomicae (amu.edu.pl). 
Authors are required to send their work to the following e-mal addresses: majkal@amu.edu.pl, 

grazyna@amu.edu.pl. 
WE INVITE YOU TO COOPERATION 
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