Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach.
Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem i przedstawia charakterystyczne dla Autora ujęcie historii jako wiedzy praktycznej o działaniach ludzkich,
rozważania na temat świata z historią i świata bez historii, podejmuje zagadnienie myślenia historycznego i swoistości nauk historycznych. W publikacji znajdują się także artykuły dotyczące teorii źródła historycznego, zagadnienia zdań bazowych, faktu historycznego, postawy wartościującej historyka oraz relatywizmu
poznawczego i paradoksu prawdy historycznej. Antologia prezentuje ponadto
poglądy Topolskiego na temat narracji historycznej, roli bohaterów w historii,
wojny jako przedmiotu badań historycznych, problemów pisania historii regionalnej, statusu źródeł literackich w badaniach historycznych, a także refleksje
o historii alternatywnej i biologicznym wymiarze historii. Wybór tekstów został
dokonany tak, by wskazać na stale aktualne osiągnięcia myśli Jerzego Topolskiego w kontekście obecnych debat dotyczących historii jako specyficznego podejścia do przeszłości, statusu wiedzy historycznej i jej społecznej użyteczności,
historii jako rodzaju pisarstwa, roli człowieka jako (współ)twórcy dziejów, a także
relacji między wiedzą humanistyczną i przyrodniczą.

Jerzy Topolski (1928-1998) światowej sławy historyk, metodolog i teoretyk historii, znawca historii społeczno-gospodarczej, zwłaszcza okresu wczesnonowożytnego; autor i redaktor dziejów Polski, Wielkopolski i Poznania; ceniony
w świecie specjalista teoretycznych problemów wiedzy historycznej, często określany jako jeden z największych polskich historyków drugiej połowy XX wieku.
Obok Jerzego Kmity i Leszka Nowaka wymieniany jest wśród współtwórców
Poznańskiej Szkoły Metodologicznej promującej nieortodoksyjną interpretację
marksizmu. Szczególnym uznaniem cieszyła się tłumaczona na wiele języków
i znana na całym świecie Metodologia historii Topolskiego (1968; 1973). Za
kanoniczne dla historii i teorii historiografii oraz metodologii historii uznawane
są książki: Świat bez historii (1972), Rozumienie historii (1978), Prawda i model
w historiografii (1982), Teoria wiedzy historycznej (1983) i Jak się pisze i rozumie historię (1996).
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