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EWOLUCYJNA TRANSFORMACJA CZASOPISMA.  
CZĘŚĆ 2

Celem Redakcji Prac Komisji Historii Nauki PAU jest zbudowanie nowoczesnego cza
sopisma z zakresu szeroko pojętej historii nauki, które z właściwym szacunkiem odnosić 
się będzie do dokonań zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Istotnymi zmianami mającymi na celu podniesienie poziomu merytorycznego i ran
gi czasopisma są:

– utworzenie międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma,
– rozpoczęcie procesu umiędzynarodowienia składu Redakcji czasopisma,
– poszerzenie i umiędzynarodowienie tematyki czasopisma,
– otwarcie czasopisma na publikacje autorów niezwiązanych z Komisją Historii Nauki 

PAU,
– techniczne unowocześnianie periodyku.

Od 2013 roku Prace Komisji Historii Nauki PAU są pierwszym polskim czasopismem 
otwartego dostępu z zakresu historii nauki. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwar-
tego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.

Jego wersją podstawową jest wersja elektroniczna. Wersja papierowa pełni rolę po
mocniczą i jest przeznaczona głównie dla bibliotek i autorów artykułów czasopisma.

W poprzednim tomie zapowiedzieliśmy, że w celu zwiększenia otwartości czasopi
sma, w 2015 roku dokonamy zmiany jego tytułu z zachowaniem ciągłości wydawniczej 
i  tematycznej. Jednak ze względów organizacyjnych wprowadzimy tę zmianę dopiero 
w  następnym roku. Dlatego niniejszy tom (XIV) ukazuje się jeszcze pod starą nazwą: 
Prace Komisji Historii Nauki PAU. Kolejny tom (15) będzie nosił nazwę Studia Historiae 
Scientiarum i od tego też tomu numeracja ta będzie zapisywana liczbami arabskimi, a nie 
rzymskimi (jest to podyktowane kwestiami technicznymi).
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Od niniejszego tomu w pełni uprawnionymi językami publikacji są język polski i ję
zyki kongresowe (wśród tych ostatnich preferowany jest język angielski).

Zostaje poszerzony profil czasopisma – Redakcja przyjmuje do druku niepublikowa
ne wcześniej teksty naukowe1 z następującego zakresu tematycznego:

a) ogólnej historii nauki i  jej związków z  innymi działami kultury (filozofią, religią, 
sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, so
cjologią wiedzy naukowej, naukometrią, bibliometrią etc.);

b) historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz 
instytucji naukowych);

c) historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
d) metodologii i nauczania historii nauki.

  Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:
a) wkładu Polaków do nauki;
b) wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
c) współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
d) „Otwartej Nauki” w  dziedzinie historii nauki (włącznie z  problematyką bibliotek  

cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
e) krytycznej refleksji bibliometrycznej czynionej z  perspektywy historii nauki i  his

torii nauk szczegółowych.

Działy czasopisma:
a) Od Redakcji.
b) Opracowania badawcze (źródłowe, koncepcyjne oraz przeglądowe), dotyczące:

(b.1) genezy, treści i  recepcji wytworów naukowych, np. teorii i  instrumentów na
ukowych;

(b.2) uczonych i instytucji;
(b.3) warsztatu historyka nauki;
(b.4) nauczania historii nauki.

c) Omówienia i recenzje.
d) Dyskusje, polemiki.
e) Informacje i sprawozdania konferencyjne.
f) Varia (m.in. wywiady, wspomnienia, przekłady, przedruki).
g) Listy do Redakcji.
h) Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU.
i) In memoriam.

Czasopismo jest aktualnie zarejestrowane w  następujących bazach indeksujących 
i katalogach o globalnym zasięgu:

– ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences;

1 Wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów lub tłumaczenia wybra
nych tekstów, której ukazały się pierwotnie w naszym czasopiśmie w języku polskim.
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– Index Copernicus:
1. Journal Master List 2013  – Index Copernicus Value = 4,82 (najwyższa ocena 

z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii nauki);
2. Journal Master List 2014 – Index Copernicus Value = 64,29 (wartość znormalizo

wana 6,50; najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym 
historii nauki);

– BazHum;
– Polska Bibliografia Naukowa;
– POLindex;
– ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals;
– The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);
– Google Scholar;
– EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (Universi

tät Regensburg);
– Centrum Otwartej Nauki – CeON.

BAZHUM, w swoim własnym zakresie, zdigitalizowała tomy 1–8 naszego czasopi
sma i udostępniła wszystkie tomy (1–13) w swych zbiorach internetowych „do wykorzy
stania w ramach dozwolonego użytku”. Oto link do tego zasobu: http://bazhum.muzhp.pl/
czasopismo/451/.

Zgodnie z uzyskanym z MNiSW zapewnieniem, przy zmianie nazwy czasopisma za
chowana będzie ciągłość punktacji nadana przez MNiSW w 2015 r. (ostatecznie 9 pkt.).

Wszystkie informacje na temat czasopisma podane są na stronie internetowej: http://
pau.krakow.pl/index.php/PraceKomisjiHistoriiNaukiPAU.html. Czytelnik może tam 
znaleźć również „Indeks autorów” i „Indeks tematyczny” oraz wyjaśnienie kluczowych 
kwestii, takich jak m.in.: „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”, „Polityka archi
wizowania”, „Zagadnienia etycznoprawne”, „Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom 
bibliometrii”, „Procedura recenzyjna” oraz „Wskazówki dla Autorów”.

Zapraszamy do współpracy z  naszym czasopismem autorów interesujących arty
kułów, autorów i wydawców wartościowych książek (chodzi o rozwijanie działu recenzji 
i omówień) oraz wnikliwych recenzentów, zależy nam bowiem na wydawaniu bardzo do
brych tekstów z szeroko pojętej historii nauki.
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