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Ewolucyjna transformacja  
czasopisma. Część 6

Abstrakt
Naszkicowano szósty etap rozwijania czasopisma Studia Historiae 
Scientiarum (wcześniejsza nazwa Prace Komisji Historii Nauki PAU). 
Podano informacje o uzyskanym przez czasopismo wyróżnieniu 
w ramach ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism 
naukowych 2019–2020” (w kwietniu 2019 r.), ewaluacji czasopi-
sma w „ICI Master Journal List 2017” (opublikowanej u końca 
2018 r.) i „Wykazie czasopism MNiSW 2019” (opublikowanym 
31 lipca 2019 r.), indeksacji czasopisma w bazie Scopus (od 
września 2019 r.), wdrożeniu usługi Similarity Check (Crossref), 
pracach nad aktualizacją strony internetowej czasopisma w OJS 
(3.1.2.1) oraz liczbie zagranicznych autorów i recenzentów bie-
żącego tomu czasopisma.
Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii  
Nauki PAU
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Evolutionary transformation  
of  the journal. Part 6

Abstract
The article outlines the sixth phase of  the development of  the 
journal Studia Historiae Scientiarum (previous name Prace Komi- 
sji Historii Nauki PAU / Proceedings of  the PAU Commission on the 
History of  Science).
The information is provided on the following matters: the jour-
nal obtaining the award in the ministerial program “Support for 
scientific journals 2019–2020” (in April 2019), the evaluation 
of  the magazine in “ICI Master Journal List 2017” (published 
at the end of  2018) and in “List of  journals of  the Ministry of  
Science and Higher Education of  the Polish Republic 2019” 
(published on 31 July 2019), the indexation of  the journal in 
the Scopus database (from September 2019), the implementa- 
tion of  the service Similarity Check (Crossref), the works  
on updating the journal’s website in OJS (3.1.2.1), the number 
of  foreign authors and the number of  reviewers of  the current 
volume of  the journal.
Keywords: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU /  
Proceedings of  the PAU Commission on the History of  Science

1. Wprowadzone dotąd zmiany
Rozwój czasopisma od 2013 roku opisują następujące teksty: Kokowski 
2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. W tym tekście informujemy o do-
datkowych modyfikacjach wprowadzonych w roku 2018/2019.

2. Ministerialny program „Wsparcie dla czasopism 
naukowych 2019–2020”

Czasopismo Studia Historiae Scientiarum zostało laureatem konkursu 
MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych 2019–2020” (lp. 177). 
Oznacza to, że artykuły opublikowane w czasopiśmie będzie można 
uwzględniać w dorobku na stopnie naukowe i tytuł profesorski. 

W ocenie wniosku konkursowego nasze czasopismo otrzymało 100 
punktów na 100 możliwych. Poza wynikiem liczbowym, warto zacyto-
wać opinię ministerialnego eksperta o naszym czasopiśmie:

http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-1.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf
http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-1.pdf
http://pau.krakow.pl/SHS/shs-16-2017-2.pdf
http://ejournals.eu/sj/index.php/SHS/article/download/6861/6789
https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190328_Lista_projekt%C3%B3w_zakwalifikowanych_do_finansowania_w_ramach_programu_Wsparcie_dla_czasopism_naukowych.pdf/f8e08827-71de-4dad-e215-4c60921a6bdb
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Periodyk Studia Historiae Scientiarum to czasopismo wyjąt-
kowe, poświęcone dziejom nauki, od lat znane na polskim 
rynku wydawniczym czasopism naukowych. Już dotych-
czasowy poziom tego periodyku sytuuje go wysoko wśród 
polskich czasopism naukowych. […] Recenzowany perio-
dyk Studia Historiae Scientiarum z racji swego profilu badaw-
czego jest czasopismem par excellence interdyscyplinarnym. 
Jeżeli dążymy zarówno w nauce polskiej, jak i światowej do 
coraz większej interdyscyplinarności, to z dużą dozą praw-
dopodobieństwa możemy powiedzieć, że działalność tego 
typu periodyku jest bardzo istotnym wkładem na rzecz 
tego rodzaju starań. Oceniając Studia Historiae Scientiarum, 
należy podkreślić wysoki poziom naukowy zamieszczanych 
w czasopiśmie tekstów, świadczących o jego międzynaro-
dowym znaczeniu i prestiżu. […] Zarówno dotychczasowe, 
jak i planowane przez wnioskodawcę działania w tym za-
kresie zapowiadają podniesienie rozpoznawalności czaso-
pisma i jego zasięgu na arenie międzynarodowej. Wysoki 
poziom naukowy czasopisma jest gwarantem znaczącego 
wpływu czasopisma na rozwój nauk humanistycznych, 
w tym dyscypliny „historia” i „filozofia” [kursywa i znaki 
cudzysłowu – M.K.].

Opinia ministerialnego eksperta na temat naszego czasopisma jest 
dla nas wielkim wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do dalszej rze-
telnej pracy.

3. Ewaluacja czasopisma 
W roku 2018/2019 czasopismo poddało się ewaluacji w Index Coper-
nicus International i w MNiSW. 

W „ICI Master Journal List 2017” (opublikowanej u końca 2018 r.)  
czasopismo Studia Historiae Scientiarum uzyskało pierwszą lokatę wśród 
polskich czasopism z historii nauki i pokrewnych dyscyplin: „historia”, 
„filozofia nauki” oraz „naukoznawstwo” (nie ma jeszcze wyników za 
rok 2018)1.

1 Zob. Kokowski 2019, tabele 1–4.

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.015.11021
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W „Wykazie czasopism MNiSW 2019” (opublikowanym 31 lipca 
2019 r.) nasze czasopismo uzyskało dwie oceny: 20 i 40 punktów! Pierw-
szą ocenę – 20 punktów otrzymało nasze unowocześnione czasopismo 
pod nazwą: Studia Historiae Scientiarum (używaną od tomu 15 (2016)), zaś 
40 punktów – nasze czasopismo pod poprzednio używaną nazwą:  
Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności / Proceedings  
of  the PAU Commission on the History of  Science2. Kwestia ta jest aktualnie 
wyjaśniana przez redakcję czasopisma.

4. Indeksacja czasopisma w bazie Scopus
W dniu 14 czerwca 2019 r. czasopismo Studia Historiae Scientiarum zosta-
ło przyjęte do bazy indeksacyjnej Scopus. W dniu 16 września br. pod-
pisana została umowa w sprawie indeksowania czasopisma w tej bazie.  
Warto podkreślić, że jest to pierwsze polskie czasopismo z historii  
nauki, które zostało włączone do tej bazy po uprzednim złożeniu  
wniosku o indeksowanie czasopisma w tej bazie. 

5. Wdrożenie usługi Similarity Check (Crossref)

Aby zabezpieczyć czasopismo przed splagiatowanymi artykułami, 
od aktualnego tomu wdrożona została usługa Similarity Check 
(Crossref).

6. Aktualizacja strony internetowej
Trwają prace nad aktualizacją strony internetowej czasopisma w Open 
Journal System (wersja 3.1.2.1). Sfinalizowanie tego zadania ułatwi  
raportowanie lub indeksowanie czasopisma m.in. w Google Scholar, 
Crossref, Scopus oraz DOAJ.

7. Zagraniczni Autorzy
Udział procentowy Autorów zagranicznych w poprzednim tomie  
wyniósł 33% wszystkich Autorów, a w obecnym tomie – 31% wszyst-
kich Autorów.

2 Ibidem; MNiSW 2019, lp. 27873 i lp. 28528.

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf
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8. Zagraniczni Recenzenci
Udział procentowy Recenzentów zagranicznych w poprzednim tomie 
wyniósł 31% wszystkich Recenzentów, a w aktualnym tomie – 43% 
wszystkich Recenzentów.
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