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Wydajemy kolejny – XXIX tom „Zeszytów Naukowych OTN”, zawierający
teksty dotyczące nie tylko regionu północnego-wschodniego Mazowsza ale także
artykuły wykraczające problematyką daleko poza region.
Tematyka prac jest zróżnicowana, dotyczy bowiem historii, pedagogiki, ekonomii, zarządzania i politologii.
Artykuły zamieszczane w „Zeszytach Naukowych OTN” są recenzowane,
dzięki czemu utrzymywany jest stały, wysoki poziom merytoryczny publikacji.
Do wszystkich artykułów dodajemy streszczenia w języku angielskim. Wybrane
artykuły są także publikowane w językach obcych (angielskim i rosyjskim).
Miernikiem poziomu naukowego „Zeszytów Naukowych OTN” jest tegoroczny
proces ewaluacji IC Journals Masters List 2014, w którym czasopismo uzyskało
wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) 66.47.
Od 2009 roku „Zeszyty Naukowe OTN” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku ostatniej ewaluacji
przeprowadzonej w grudniu 2015 roku, za publikację naukową zamieszczoną
w tym periodyku naukowym przyznawanych jest 9 punktów.
Zgodnie z przyjętą wcześniej konwencją utrzymano podział tematyczny treści
czasopisma na trzy działy: „Region”, „Polska”, „Europa” oraz „Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”.
W pierwszym dziale (Region) umieszczono artykuły, z których część odnosi się
do dziejów regionu ostrołęckiego w XX wieku, a właściwie do wybranych zagadnień, które wymagają dalszych badań. Pozostałe opracowania dotyczą Mazowsza,
jak też sąsiednich regionów – Warmii i Mazur oraz Podlasia; rozpatrywane są
w nich kwestie ekonomiczne oraz zagadnienia historyczne.
W dziale „Polska” umieszczono teksty autorów pochodzących z różnych
ośrodków badawczych w kraju. Tematyka opracowań jest bardzo szeroka. Autorzy podejmują w nich zagadnienia z zakresu historii, ekonomii, zarządzania,
gospodarki i pedagogiki.
Artykuły zamieszczone w dziale „Europa” w zdecydowanej większości wyszły
spod pióra autorów z ośrodków naukowych Ukrainy i odnoszą się do problematyki
pedagogicznej. Są efektem kontaktów członków OTN z ośrodkiem krzemienieckim.
Na uwagę zasługują też artykuły o tematyce historycznej i politologicznej, napisane
przez autorów związanych z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Ostatni dział „Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” zawiera kalendarium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz dwa komunikaty historyczne.
Warto nadmienić, że „Zeszyty Naukowe OTN” dostępne są, od dłuższego już
czasu, w wersji elektronicznej, dzięki czemu zamieszczone zostały, przez Muzeum
Historii Polski, w referencyjnej bazie „BazHum”, która stanowi zbiór polskich
czasopism naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Zachęcając do lektury przedkładanego tomu „Zeszytów”, Redakcja pragnie
podkreślić, że intencją jej jest publikowanie na łamach czasopisma artykułów
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oryginalnych pod względem naukowym. Liczymy na to, że „Zeszyty Naukowe
OTN” staną się forum dialogu naukowców i praktyków zarówno tych z długoletnim
stażem, jak też młodszych, rozpoczynających działalność na niwie badawczej,
w różnych jej obszarach. Oprócz dyskusji naukowej, zachęcamy do prezentacji
opracowań obejmujących doświadczenia z praktyki funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych.
Celem „Zeszytów” jest więc, oprócz prezentacji najnowszego dorobku naukowego, także wymiana doświadczeń, myśli i inspiracji. Ufamy, że do tego dialogu
uda nam się przyciągnąć również Czytelników.
Redakcja

