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Przed Państwem czwarty tom „Rocznika Samorządowego”.  Miał  być początkowo

skromny, ale rozrósł się objętościowo. Na początku roku liczyć miał bowiem w przybliżeniu

10 artykułów o tematyce regionalnej Ryk i powiatu ryckiego. Współpracy z regionalistami

nie  udało  się  jednak  nawiązać  i  dlatego  ze  znacznym  opóźnieniem przystąpiliśmy  do

kompletowania  tekstów.  Byliśmy  na  etapie  zamykania  numeru  z  kilkoma  raptem

artykułami, gdy ukazały się wytyczne nowej oceny czasopism. Zgodnie z nimi czasopisma

elektroniczne – takie jak nasz „Rocznik”, które opublikowały mniej niż sześć artykułów na

rok, w ogóle nie podlegały ocenie. Nie miały i nie mają szans na znalezienie się na liście B.

Nowe periodyki  mogą ubiegać się  o wpis  na listę  po trzech latach funkcjonowania na

rynku, więc próg „sześciotekstowy” odnosi się do sytuacji z roku... 2012. Nie wiadomo

dlaczego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jej nominaci wymyślili sobie takie a nie

inne kryterium. Za trzy lata mogą obniżyć próg do dwóch artykułów; podobnie jak to było

w pierwszej edycji listy B po „reformie Kudryckiej”, gdy czasopismo stawało się „naukowe”

po opublikowaniu dwóch „naukowych” artykułów – widocznie wtedy komuś zależało, żeby

ówczesne czasopisma popularnonaukowe stały się  naukowymi.  Dziś  komuś zależało  na

tym, żeby  część  czasopism po prostu  odciąć  od listy  B.  Co wydarzy  się  jutro  –  tego

nie wiemy.

Dość  jednak tych  sarkazmów. Zdając  sobie  sprawę,  czym grozi  wydanie  tomu

z czterema artykułami, dzięki zaangażowaniu członków sieci badawczej, przyjaciół z innych

jednostek  naukowych  i  studenckiego  ruchu  naukowego  w  szybkim  czasie  udało  się

zorganizować dodatkowy nabór do przedkładanego tomu. Zainteresowanie przeszło nasze

najśmielsze oczekiwania i dzięki temu mogliśmy dla „Rocznika” wypełnić ankietę w Polskiej

Bibliografii Naukowej. Opisaliśmy też wszystkie artykuły w bazie POL-index.

Przez  ten  czas  intensywnie  dyskutowaliśmy  nad  strategią  działania,  profilem

naszego czasopisma, perspektywami rozwoju „Rocznika” i sieci badawczej. Rozpisaliśmy

ankietę, testowaliśmy różne działania, pytaliśmy osoby z zewnątrz. Zdajemy sobie sprawę

z różnego rodzaju czynników: braku czasu, trudności w aplikowaniu o granty, niechęci do

promowania  własnego  dorobku  naukowego,  utrudnieniach  w  obliczaniu  cytowalności,

unikaniu  nawiązywania  kontaktów  z  innymi  badaczami,  oporu  przed  dzieleniem  się

własnymi  publikacjami  i  informacjami  bibliograficznymi.  Wyraźna  jest  tendencja  do

preferowania  pracy  indywidualnej  zamiast  zespołowej  a  sieć  badawcza  nie  była

postrzegana  jako  narzędzie  własnego  rozwoju  naukowego.  Symbolicznym  był  fakt,  iż

koordynatorzy  dowiadywali  się  o  artykułach  wydanych  przez  osoby  związane  z  siecią

przypadkiem albo wcale.

Dlatego poczyniliśmy szereg zmian. Najpierw przekształciliśmy sieć w nieformalny

zbiór ekspertów z różnych dyscyplin, ale potem wskutek braku zainteresowania ze strony
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członków,  odeszliśmy  od  tej  koncepcji  i  ciężar  reprezentacji  sieci  spoczął  na

koordynatorach. Przede wszystkim wysunęliśmy na plan pierwszy „Rocznik Samorządowy”

jako medium, wokół którego koncentrujemy swoje działania. Skasowaliśmy osobną stronę

internetową  sieci  tak,  by  sieć  budować  wokół  „Rocznika”  a  nie  odwrotnie.

Doprecyzowaliśmy  jego  rolę,  aby  służył  przede  wszystkim  prezentacji  dorobku

najmłodszych  adeptów  nauki,  a  w  dalszej  kolejności  członków  sieci,  w  szczególności

rozpraw przekraczających standardowe 40 tysięcy znaków (które z racji objętości nie są

przyjmowane do druku przez inne instytucje), drobniejszych prac i naukowych esejów.

W dobie „post-kudryckizmu”, „punktozy” i „grantozy” odmienianej na „scopusozę” z „POL-

indexem”  na  horyzoncie  udało  się  nam  znaleźć  własną  niszę.  Owszem,  nie  jesteśmy

jeszcze  konkurencyjni  wobec  innych  wydawnictw,  szczególnie  serii  monografii

wieloautorskich, gdyż „kamieniem milowym” rozwoju czasopisma naukowego w Polsce są

„magiczne” 4 punkty za tekst  i  autor  mając  do wyboru czasopismo niżej  punktowane

a monografię, wybierze tę drugą opcję.

Dokonaliśmy też zmian w składzie redakcji:

* Wojciech Chudzik – został redaktorem tematycznym;

* Katarzyna Hejnowicz – redaktor statystyczną w miejsce Anety Pawłowskiej-Legwand;

* Hubert Mielnik – zastępcą redaktora naczelnego w miejsce Wojciecha Chudzika;

* Anna Omiotek-Tott – redaktor językową;

* Sylwia Szajc – redaktor tematyczną w zakresie socjologii i sieci innowacji;

* Małgorzata Szreniawska – recenzentką zewnętrzną w miejsce Aliny Vogelsgang;

* Piotr Szreniawski – jednym z redaktorów tematycznych;

* Sebastian Kwiecień i Mariusz Wieczorek – recenzentami zewnętrznymi.

Do  udziału  w  naszych  pracach  zapraszamy najbardziej  zainteresowanych,  czyli

studentów kół naukowych i doktorantów. Oni też tworzyli najliczniejszą grupę uczestników

sierpniowego  spotkania  sieci  w  Siedlcach  i  specjalnie  dla  nich  zorganizowaliśmy  sesję

posterową na konferencji  poświęconej Gian Domenico Romagnosiemu, która odbyła się

15 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w  Lublinie.  Mamy  świadomość,  iż  niektóre  czasopisma  naukowe  programowo  nie

przyjmują  tekstów  pisanych  przez  studentów,  pomimo  iż  deklarują  dopuszczanie  do

publikacji  na  podstawie  obiektywnych  kryteriów  podwójnej  ślepej  recenzji.  Najmłodsi

adepci  nauki  mają  tym  samym  ograniczone  możliwości  spełnienia  kryteriów

np. „Diamentowego  Grantu”.  Przedkładanym  Państwu  5.  tomem  „Rocznika

Samorządowego” tym oczekiwaniom wychodzimy naprzeciw.

Karol Dąbrowski
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