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Streszczenie
Naszkicowano trzeci etap rozwijania czasopisma Prace Komisji 
Historii Nauki PAU. W czerwcu 2016 roku wydano Prace 
Komisji Historii Nauki PAU 2015 tom XIV. Na mocy decyzji 
prawnej z dniem 4 lipca 2016 r. czasopismo – przy zachowaniu 
ciągłości wydawniczej – zmieniło nazwę na Studia Historiae 
Scientiarum. Od czerwca 2016 r. czasopismo ma nową stronę 
internetową z panelem redakcyjnym w Portalu Czasopism 
Naukowych. Zachowano jednocześnie dotychczasową stronę 
internetową w Portalu PAU. W listopadzie 2016 roku wydano 
Studia Historiae Scientiarum 2016 tom 15.
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Evolutionary transformation of  the journal
Part 3

Abstract
It is outlined the third phase of  the development of  the journal 
Prace Komisji Historii Nauki PAU (Proceedings of  the PAU Commission 
on the History of  Science). In June 2016 Prace Komisji Historii Nauki 
PAU 2015,  vol. XIV was issued. Following the legal decision 
with effect from 4 July 2016 the journal, while maintaining the 
continuity of  its publication, has been renamed to Studia 
Historiae Scientiarum. Since June 2016 the journal has a new web-
site with an editorial panel on the Scientific Journals Portal. At 
the same time it still uses the existing website on the PAU Portal. 
In November 2016 Studia Historiae Scientiarum 2016, vol. 15 was 
issued.

Keywords: Prace Komisji Historii Nauki PAU (Proceedings of  the 
PAU Commission on the History of  Science) • Studia Historiae 
Scientiarum

1. Prace Komisji Historii Nauki PAU – 
Studia Historiae Scientiarum 

Zgodnie z zapowiedziami (Kokowski 2014; 2015) w 2016 roku konty-
nuowane były prace nad udoskonaleniem czasopisma Prace Komisji 
Historii Nauki PAU. 

W czerwcu 2016 roku wydany został tom XIV i był to ostatni tom 
pod starą nazwą. 

Władze Komisji Historii Nauki PAU, chcąc skierować czasopismo 
do szerszego grona odbiorców niż tylko członkowie Komisji –  zgod-
nie z sugestią członka Rady Naukowej czasopisma doc. Sonii Strbanowej 
z 15.04.2014 – postanowiły zmienić nazwę czasopisma. Po burzy mózgów 
w gronie władz Komisji udało się ustalić nowy tytuł: Studia Historiae 
Scientiarum. Autorem nowej nazwy czasopisma jest Prof. Jan Woleński – 
przewodniczący Komisji Historii Nauki PAU i członek Rady Naukowej 
czasopisma.

http://www.ejournals.eu/
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-historii-nauki-pau/
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf
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Nazwa ta została formalnie ustalona na mocy postanowienia sądo-
wego z dnia 4 lipca 2016 r.1 

Zmianie tej towarzyszy zachowanie ciągłości wydawniczej, w szcze-
gólności: 

a) zachowana jest forma czasopisma: jest to jak dotąd jedyne w Polsce 
recenzowane czasopismo otwartego, darmowego dostępu bez 
embarga czasowego z zakresu historii nauki2,

b) zachowane są dwie wersje czasopisma: drukowana i elektroniczna 
(pierwotną, podstawową, referencyjną wersją jest wersja elektro-
niczna), 

c) zachowana jest liczba punktów, które MNiSW przyznało czaso-
pismu Prace Komisji Historii Nauki PAU (9 pkt.) w ewaluacji cza-
sopism w 2015 roku (z korektą w 2016 roku – zob. MNiSW 
2015, poz. 1283; 2016b, s. 3, punkt 2a, poz. 1283; MNiSW 
2016a).

Jednocześnie dokonano następujących ważnych modyfikacji: 
a) w pełni uprawnionymi językami w czasopiśmie są język polski 

i język angielski (w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przy-
padkach dopuszczalne są inne języki);

b) zmieniona została częstotliwość publikowania czasopisma; 
wprawdzie w sensie formalnym pozostaje ono nadal rocznikiem, 
ale poszczególne teksty czasopisma będą ukazywać się na nowej 
stronie WWW w tzw. trybie online, czyli niezwłocznie po zakoń-
czeniu prac recenzyjnych i edytorskich (skróci to średni czas wy-
dawania poszczególnych tekstów); każdy tekst otrzyma DOI; 
ostateczna numeracja stron wszystkich tekstów zostanie wpro-
wadzona u końcu każdego roku i dopiero wtedy na starej i nowej 
stronie internetowej czasopisma zostanie opublikowana osta-
teczna wersja rocznika;

c) zmieniona zostaje okładka czasopisma i czasopismo będzie mia-
ło swój logotyp;

1 Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 4 lipca 
2016 r. w sprawie zmiany tytułu „Prace Komisji Historii Nauki PAU” na tytuł „Studia 
Historiae Scientiarum”. Sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16. Numer rejestru 2857.

2 Inny słowy czasopismo przyjmuje tzw. brylantowy model otwartego dostępu – 
zob. Fuchs, Sandoval 2013. 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/PKHN-PAU-zmiana-nazwy-czasopisma-ciaglosc-punktacji.pdf
http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078
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d) zmieniony zostanie układ pierwszej strony poszczególnych arty-
kułów czasopisma: w stopce pojawią się m.in. logotyp czaso-
pisma; ISSN wersji drukowanej, ISSN wersji elektronicznej, 
DOI, adresy stron internetowych czasopisma; oznaczenie licen-
cji Creative Commons (BY-NC-ND 3.0); 

e) idąc za sugestią Docent Soňi Štrbáňovej (Członka Rady Naukowej 
czasopisma), w wersji drukowanej czasopisma będzie umiesz-
czona lista członków Rady Naukowej (dotąd podawana była tyl-
ko na stronie internetowej czasopisma);

f) idąc za sugestią Profesora Andrzeja-Kajetana Wróblewskiego 
(Członka Rady Naukowej czasopisma), „Spis treści” będzie pu-
blikowany na samym początku w wersji drukowanej rocznika 
(a nie na końcu tomu, jak było w przypadku czasopisma Prace 
Komisji Historii Nauki PAU).

Niniejszy tom 15, wydany w listopadzie 2016, ukazuje się pod nową 
nazwą: Studia Historiae Scientiarum. 

2. ISSN wersji drukowanej i wersji online
W dniu 27 lipca 2016 r., wersja drukowana czasopisma otrzymała ISSN 
(2451-3202), nadany przez Narodowy Ośrodek Pracownia ISSN Biblio-
teki Narodowej w Warszawie. Stało się to przed wydrukowaniem ni-
niejszego tomu, zgodnie z ustaloną procedurą ustaloną przez ISSN 
Portal w Paryżu.

Jednakże, co również jest w pełni zgodne ze wspomnianą proce-
durą, numer ISSN wersji online zostanie nadany czasopismu dopiero 
po opublikowaniu na stronach WWW co najmniej pięciu tekstów. 
Takie niedopasowanie przepisów powoduje pewne zbędne opóźnie-
nie w rozwijaniu czasopisma: np. teksty tomu 15 uzyskają DOI, do-
piero wtedy gdy czasopismo będzie posiadało już numer ISSN wersji 
online. 

3. Współpraca z Portalem Czasopism Naukowych
Aby zwiększyć skalę oddziaływania czasopisma, w 2016 roku nawiąza-
na została współpraca z Portalem Czasopism Naukowych. Od czerwca 
tego roku istnieje tam nowa strona internetowa z panelem redakcyjnym – 
zob.: http://ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/. 

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-historii-nauki-pau/rada-naukowa
http://ejournals.eu/
http://ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/
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Trwają aktualnie prace nad udoskonaleniem tej strony i jak najlep-
szym wykorzystaniem jej potencjału (to zadanie głównie dla informa-
tyków związanych z tym Portalem). Informacja o wynikach tych prac 
w następnym tomie. Opublikowano już na tej stronie dwa tomy czaso-
pisma: Prace Komisji Historii Nauki PAU 2015 tom XIV (teksty w tym 
tomie uzyskały DOI) i Studia Historiae Scientiarum 2016 tom 15 (teksty 
w tym tomie uzyskają DOI po uzyskaniu numeru ISSN dla wersji 
online czasopisma).

Jednocześnie zachowana została dotychczasowa strona WWW. Czy-
telnik znajdzie ją pod adresem:  http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-
Scientiarum/.

4. Międzynarodowe katalogi czasopism
Czasopismo zostało przyjęte do dwóch kolejnych międzynarodowych 
katalogów czasopism cenionych przez ekspertów, tzn.: Directory of  
Open Access Journals (DOAJ) i Electronic Journals Library, University 
Library of  Regensburg.

5. Apel o nadsyłanie tekstów
Uprasza się Autorów o składanie do druku w czasopiśmie nieopubliko-
wanych tekstów naukowych.

Działy czasopisma i jego zakres tematyczny opisany jest w zakładce 
„O czasopiśmie”. Sposób formatowania tekstów podany jest w zakładce 
„Wskazówki dla Autorów”. Czytelnik znajdzie te zakładki na stronach 
internetowych naszego czasopisma.
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