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Słowo wstępne

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy numer nowego, 
recenzowanego czasopisma naukowego „Rocznik Samorządowy". „Rocznik" 
jest wydawany przez Pracownię Badań nad Samorządami przy Fundacji 
Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Dostępny jest na stronie internetowej 
Pracowni, w pełnej wersji online, bezpłatnie na licencji Commons. Rozsyłany 
jest do bibliotek, umieszczany w repozytorium dokumentów elektronicznych 
Biblioteki Narodowej, repozytorium CEON i serwisie ibuk.pl, a artykuły są 
podawane w Polskiej Bibliografii Naukowej, Google Scholar i bazie ludzi nauki.

Dzięki staraniom redakcji „Rocznik" spełnia wiele z ministerialnych kryteriów 
uprawniających do wpisu na listę czasopism punktowanych. Jest to zresztą 
jeden z niewielu przypadków w kraju, gdy niezależna, pozauczelniana 
jednostka badawcza skupia badaczy z różnych części kraju, prowadzi badania 
własne, wydaje monografie i dodatkowo naukowe czasopismo, a jednocześnie 
jest zarejestrowana w bazie nauki polskiej i systemie POL-on. Taką właśnie 
jednostką jest Pracownia Badań nad Samorządami.

Aby przedstawić "twarde" dowody, potwierdzające tezę - zamieszczoną 
w naszych sprawozdaniach - że Pracownia pozwala organizować pracę 
naukową w najlepszy z możliwych sposobów i daje nieocenioną możliwość 
uczestniczenia w życiu naukowym wystarczy powiedzieć, iż o ile w 2010 roku 
zespół Pracowni pozyskał do swego dorobku około 23 publikacji, to rok później 
28, a w roku 2012 już 34. Jest to wyraźny rozwój ilościowy i jakościowy. 
Nasze artykuły ukazują się nie tylko w wieloautorskich monografiach, ale 
przede wszystkim w tak znanych periodykach, jak "Analecta. Studia 
i materiały z dziejów nauki", "Przegląd Historyczno-Oświatowy", "Przegląd 
Politologiczny", "Rocznik Lubelski", "Rocznik Łódzki "/'Roczni ki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych", "Studia Iuridica Lublinensia", "Studia 
Prawnicze KUL", tudzież "Wschodni Rocznik Humanistyczny". Dlatego kolejnym 
krokiem, jaki podjęliśmy było samodzielne wydawanie monografii oraz 
założenie własnego czasopisma.

Wokół pierwszego tomu udało się nam skupić umiędzynarodowioną radę 
redakcyjną, zespół zewnętrznych recenzentów oraz redaktorów tematycznych. 
Profil czasopisma obejmuje tematy związane z polityką lokalną; teorią 
administracji, administracją publiczną, samorządem terytorialnym, prawem 
i postępowaniem administracyjnym; samorządem gospodarczym oraz 
organizacjami pozarządowymi.

7



Istotne jest to, że w pierwszym tomie na dziewięć artykułów aż sześć zostało 
napisanych przez osoby spoza zespołu Pracowni, a trzy przez doktorantów, 
którzy wcześniej nie mieli nic wspólnego z naszą działalnością. Tym sposobem 
tworzymy wokół Pracowni grono współpracowników, z czego młodszym 
adeptom nauki dajemy możliwość gromadzenia dorobku potrzebnego do 
otworzenia przewodu doktorskiego oraz uzyskania stypendium 
doktoranckiego, a doświadczonym badaczom prezentowania wyników swoich 
badań. Nasza współpraca nie kończy się na „Roczniku", gdyż w maju 2013 
roku spotkamy się na konferencji naukowej "Doskonalenie procesu 
zarządzania organizacją w zmieniającym się otoczeniu" organizowanej przez 
Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego. Razem 
przygotujemy również książkę pt. „Zarządzanie instytucjami obywatelskimi 
i samorządowymi". Tym sposobem doczekamy się, jako placówka badawczo- 
naukowa własnych monografii, zbiorów źródeł, czasopisma, konferencji 
i podręcznika, którego będziemy mogli ulepszać w kolejnych wydaniach.

Teksty do następnego tomu „Rocznika" będziemy zbierać od 1 września do 
4 listopada 2013 roku. Dzięki temu drugi tom ukaże się około 1 kwietnia 2014 
roku. Oznacza to, że cykl wydawniczy jednego numeru zamknie się 
w przeciągu 6 miesięcy. Zaś autor, którego tekst przejdzie ocenę redakcyjną 
i otrzyma dwie pozytywne, niezależne recenzje otrzyma gwarancję publikacji 
swego tekstu w tak krótkim okresie czasu. Jesteśmy także otwarci na nowe 
inicjatywy, a od naszych autorów nie pobieramy opłat i nie wymagamy 
przekazania Fundacji, która wydaje „Rocznik", autorskich praw majątkowych. 
Przyjmujemy jednak tylko teksty, które wcześniej nie były publikowane.

Kończąc chciałbym dodać, iż jestem naprawdę dumny z tego, że dzięki 
zespołowej pracy udało nam się dokonać tak wiele w życiu naukowym.

Karol Dąbrowski
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