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The Working Session  
„Polish scientific journals  

from the disciplines: «history and philosophy 
of  science» and «science of  science» – 

current challenges” (Kraków, 25 June 2019)

Abstract
The article describes the course of  the Working Session „Pol-
ish scientific journals from the disciplines: «history and philos-
ophy of  science» and «science of  science» – current challenges” 
(Kraków, 25 June 2019), organized by the Commission of  
the History of  Science of  the Polish Academy of  Arts and  
Sciences.
Keywords: Polish scientific journals, scientific journals evaluation, Polish scien-
tific journals evaluation system, history and philosophy of  science, science of  science,  
Commission of  the History of  Science, Polish Academy of  Arts and Sciences 

1. Wprowadzenie

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyła się w Krakowie w Polskiej Akademii 
Umiejętności sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: 
«historia i filozofia nauki» i «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania”  
organizowana przez Komisję Historii Nauki PAU. Było to pierwsze tego 
typu wydarzenie w historii nauki polskiej.  

2. Uczestnicy sesji

W sesji udział wzięli:
– Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Wiceprezes PAU.
– Przedstawiciele komitetów naukowych PAN i komisji naukowych 

PAU: 
1) Komitet Historii Nauki i Techniki PAN (dr hab. Jaromir Jeszke, 

prof. UAM, wiceprzew.; prof. dr hab. Michał Kokowski, czł. Za-
rządu);

2) Komitet Naukoznawstwa PAN (prof. dr hab. Ewa Okoń-Horo-
dyńska, przew.; prof. dr hab. Przemysław Kisiel, czł. Zarządu);
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3) Komisja Filozofii Nauk PAU (ks. dr hab. Wojciech Grygiel, FSSP, 
sekretarz);

4) Komisja Historii Nauki PAU (prof. dr hab. Michał Kokowski, 
przew.; dr Rita Majkowska, wiceprzew.).

– Przedstawiciele czasopism:
1) Historyka. Studia Metodologiczne (red. nacz. prof. dr hab. Krzysztof  

Zamorski; sekretarz redakcji dr Jakub Muchowski); http://jour-
nals.pan.pl/hsm; 

2) Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (z-ca red. nacz. dr Danuta Cie-
sielska); http://www.ejournals.eu/KHNT/;

3) Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną (z-ca red. nacz. 
dr hab. Magdalena Paciorek, prof. PAN); http://www.ejournals.
eu/MedycynaNowozytna/;

4) Wiadomości Matematyczne (red. nacz. dr Krzysztof  Ciesielski);  
https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-mate-
matyczne;

5) Filozofia Nauki (red. nacz. dr Joanna Gęgotek); https://www.
fn.uw.edu.pl/index.php/fn;

6) Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (red. ks. dr hab. Wojciech Grygiel, 
FSSP); http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/about/;

7) Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne (z-ca red. 
nacz. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS); http://filozofia-
inauka.ifispan.waw.pl;

8) Organon (z-ca red. mgr Paulina Pludra-Żuk) http://www.ejour-
nals.eu/Organon/;

9) Studia z Filozofii Polskiej (red. dr hab. Marek Rembierz); http://we-
inoe.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/studia-z-
filozofii-polskiej;

10) Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój (red. nacz. dr hab. 
 Jaromir Jeszke, prof. UAM); https://naukapolska.locloud.pl;

11) Studia Historiae Scientiarum (red. nacz. prof. dr hab. Michał Ko-
kowski); http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/. 

3. Przebieg sesji
Przebieg sesji określa zamieszczony poniżej plan sesji: 

1) Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Wiceprezes PAU: Przywitanie 
uczestników sesji. 
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2) Michał Kokowski (KHN PAU), „Ogólne wprowadzenie do te-
matyki sesji i konkretne propozycje rozwiązań redakcyjnych i le-
gislacyjnych”. 

3) Wystąpienia reprezentantów poszczególnych czasopism: „Krót-
ka charakterystyka czasopisma wraz z komentarzem do tematyki 
sesji”. 

4) Wystąpienia reprezentantów Komitetu Naukoznawstwa PAN, 
Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Komisji Filozofii Nauk 
PAU oraz Komisji Historii Nauki PAU. 

5) Wypracowanie dokumentu skierowanego do Przewodniczą- 
cego Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie zintegrowanej ewalua- 
cji czasopism z dyscyplin „historia i filozofia nauki” i „nauko-
znawstwo”.

6) Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Wiceprezes PAU: Zamknięcie 
sesji.

4. Zakres tematyczno-problemowy sesji  
i dalsze perspektwy rozwoju czasopism

Tematyka sesji dotyczyła aktualnej sytuacji polskich czasopism nauko-
wych z zakresu dyscyplin „historia i filozofia nauki” i „naukoznaw-
stwo”, które nie funkcjonują w polskim systemie dyscyplin naukowych 
jako samodzielne dyscypliny badawcze. 

Powodem zorganizowania tej sesji była trwająca ówcześnie ewalua- 
cja czasopism naukowych, wynikające stąd perspektywy rozwoju cza-
sopism oraz konieczność podjęcia zorganizowanych działań mających 
na celu podwyższenie jakości czasopism i zwiększenie ich cytowalności 
(przy pomocy działań zgodnych z zasadami etyki i prawa) w bazach in-
deksacyjnych Scopus, WoS, Google Scholar etc.1 

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że tego rodzaju sesje będą 
organizowane cyklicznie. 

Owocem spotkania było pismo skierowane do Komisji Ewaluacji 
Nauki z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie zintegrowanej oceny czaso-
pism z dyscyplin: „historia i filozofia nauki” i „naukoznawstwo”, w któ-
rym wyrażono nadzieję, że część czasopism z tych dyscyplin uzyska 
w aktualnej ewaluacji czasopism więcej niż 20 punktów.

1 Szersze omówienie tej problematyki, zob. Kokowski 2019.

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.012.11018


Kronika naukowa

M. Kokowski SHS 18 (2019) | DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.018.11024 561

Bibliografia
Kokowski, Michał 2019: Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie cza-

sopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» i «naukoznawstwo» – 
aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje 
rozwiązań redakcyjnych i legislacyjnych. Studia Historiae Scientiarum 18, pp. 493– 
–504. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.014.11020.

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.014.11020

	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

