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W czasie kadencji 2015–2018 Oddział wydawał łącznie 14 tytułów, na które 
składa się:

– 7 roczników,
– 2 półroczniki,
– 3 kwartalniki,
– 1 dwumiesięcznik,
– 1 seria wydawnicza.

Wszystkie w/w tytuły stanowią organy wydawnicze Komisji Naukowych 
Oddziału PAN w Krakowie.



34

„Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris”

„Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris” 
powstały w 1961 roku jako czasopismo Komi-
sji Nauk Rolniczych i Leśnych Oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie. W całej 
swej historii czasopismo było ściśle związane 
ze środowiskiem naukowym leśników kra-
kowskich, a w szczególny sposób z Wydzia-
łem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. „Acta…” ukazywały się zawsze jako 
rocznik. 

W pierwszych numerach tego czasopisma 
prace publikowali m.in. prof. Tadeusz Gieru-
szyński, prof. Kazimierz Zarzycki, prof. Fran-
ciszek Krzysik, prof. Bolesław Adamczyk. 
Publikowano również rozprawy habilitacyjne 
i doktorskie. Czasopismo zachowało ciągłość 

wydawniczą w całej historii swego istnienia. 
W roczniku tym publikowane są oryginalne prace naukowe oraz prace 

przeglądowe z zakresu leśnictwa i ekologii oraz dyscyplin pokrewnych 
(m.in. biologii, drzewnictwa, inżynierii środowiska). Prace mogą być publi-
kowane w języku polskim lub angielskim. Pełnym tekstom w języku polskim 
towarzyszą abstrakty i streszczenia w języku angielskim. Prace są recenzowane.

Czasopismo jest współwydawane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
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„Acta Archaeologica Carpathica”

Czasopismo o tematyce archeologicznej, 
wydawane od 1959 roku przez Komisję 
Archeologiczną Oddziału Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie, ma obecnie 11 pkt 
na liście czasopism punktowanych MNiSW 
(lista B – ERIH+). Jest to pismo poświęco-
ne pradziejom i wczesnemu średniowieczu 
Kotliny Karpackiej i pasma Karpat. Redakcja 
koncentruje się na szeroko rozumianej arche-
ologii gór i doborze artykułów dotyczących 
Polski południowej, Republiki Czeskiej, Sło-
wacji, Rumunii (zwłaszcza Siedmiogrodu), 
wschodniej Austrii, północnej Serbii, Chor-
wacji i Ukrainy Zakarpackiej. Od roku 2008 
wszystkie artykuły publikowane są wyłącz-
nie w językach kongresowych, zawsze ze 
streszczeniem anglojęzycznym i słowami 

kluczowymi. Artykuły z „Acta…” są szeroko cytowane także poza Polską. 
Pismo stosuje procedurę ‘peer-review’, każdy artykuł recenzuje dwóch 

badaczy spoza zespołu redakcyjnego (jeden z nich zawsze posiada afiliację 
niepolskiej placówki badawczej, tj. z Niemiec, Republiki Czeskiej, Rosji, Sło-
wacji); recenzenci nie mogą pochodzić z kraju, z którego wywodzi się autor 
recenzowanego tekstu. Niejednokrotnie obaj recenzenci pochodzą spoza Pol-
ski. Pismo posiada bardzo staranną część ilustracyjną (kolorowe fotografie 
i mapy), odgrywającą ważną rolę ze względu na specyfikę dyscypliny, której 
jest poświęcone. W ostatnich tomach wzrasta liczba artykułów nadsyłanych 
z zagranicy. Rocznik jest obecnie jedynym polskim czasopismem archeologicz-
nym o tak dużym udziale autorów i recenzentów spoza kraju.

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na stronie Czytelni Czaso-
pism PAN, pod linkiem: http://journals.pan.pl/aac.
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„Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica”

Oficjalna publikacja Komisji Biologicznej 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie. Czasopismo o randze międzynarodowej 
i światowym zasięgu; znajduje się na „Liście 
Filadelfijskiej”; indeksowane w światowych 
bazach: AGRICOLA (National Agricultural 
Library), AGRIS, AGRO, CABI databases 
(Agroforestry Abstracts, Botanical Pesticides, 
CAB Abstracts, Crop Physiology Abstracts, 
Crop Science Database, Dairy Science 
Abstracts, Field Crop Abstracts, Forest Prod-
ucts Abstracts, Forestry Abstracts, Grasslands 
and Forage Abstracts, Horticultural Science 
Abstarcts, Maize Abstracts, Ornamental 
Horticulture, Plant Breeding Abstracts, Plant 
Genetic Resources Abstracts, Plant Growth 

Regulator Abstracts, Potato Abstracts, Rice Abstracts, Seed Abstracts, Soils and 
Fertilizers Abstracts, Soybean Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Wheat, Barley 
and Triticale Abstracts), CNPIEC, EBSCO, Discovery Service, Elsevier SCOPUS, 
Foodline Science, FSTA – Food Science & Technology Abstracts, Google Schol-
ar, Index Copernicus, J-Gate, Microsoft Academic Search, Naviga (Softweco), 
Polish Scientific Journals Contents, Primo Central (ExLibris), Summon (Serial 
Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Thomson Reuters – Biological Abstracts 
Thomson Reuters – BIOSIS Previews, Thomson Reuters – Current Contents/
Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Thomson Reuters – Journal 
Citation Reports/Science Edition, Thomson Reuters – Science Citation Index 
Expanded, WorldCat (OCLC).

Prace przygotowane do druku (Ahead of Print), jak i wersje ostateczne (wydru-
kowane) są udostępniane online na platformie własnej (https://abcbot.pl/). 
Umożliwia to czytelnikom zapoznanie się z zawartością nadchodzących zeszy-
tów jeszcze przed ich wydrukowaniem. Wersje Ahead of Print oraz ostateczne 
dostępne są także na stronie Czytelni Czasopism PAN, pod linkiem: http://
journals.pan.pl/abcsb.

Według Journal Citation Reports, w 2017 roku czasopismo uzyskało 
IF = 0.800 (do tej pory najwyższa osiągnięta wartość), a pięcioletni IF = 0.928. 
Wskaźniki wyliczone przez SCOPUS także wyraźnie zwyżkowały i wynoszą 
odpowiednio: SCOPUS Cite Score 2017 – 0.89, SCOPUS SNIP (Source Nor-
malized Impact per Paper) 2017 – 0.616.

Czasopismo poświęcone jest anatomii roślin, morfologii, cytologii, genetyce, 
kariologii, embriologii, hodowli tkanek, fizjologii i biosystematyce.

SERIES  BOTANICA

Vol. 61/1

PL ISSN 0001-5296
E-ISSN 1898-0295

The Official Publication of the Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch
and the Jagiellonian University, Cracow

2019
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„Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia”

Oficjalna publikacja Komisji Biologicznej 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie. Czasopismo naukowe założone w 1958 
roku, poświęcone naukom biologicznym 
z uwzględnieniem cytologii, embriologii, 
hodowli tkankowej, fizjologii i biosyste-
matyki. Publikacja jest wydawana w cyklu 
rocznym, zawiera oryginalne prace prezen-
tujące wyniki badań eksperymentalnych 
lub teoretycznych – prezentowane wyniki 
obejmują doświadczenia przeprowadzane 
zarówno na liniach komórkowych, jak też 
na różnych gatunkach zwierząt.

Manuskrypty muszą zawierać wyniki 
nigdzie wcześniej niepublikowane i nie 
wysłane do innych redakcji, poddawane 

są opiniowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów.
Czasopismo o międzynarodowym zasięgu, obecne jest w bazach: BIOSIS 

(Zoological Record), Polish Scientific Journals Contents – AGRIC. & BIOL. 
SCI., CEJSH.

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na stronie Czytelni Czaso-
pism PAN, pod linkiem: http://journals.pan.pl/abcsz. Ostatnim tomem, który 
ukazał się drukiem jest Vol. 57/2015. 

ACTA 
BIOLOGICA
CRA COVIENSIA

SERIES ZOOLOGIA

Vol. 57

PL ISSN 0001-530X

The Of  cial Publication of the Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

2015

Polish Academy of Sciences 

ABC Zoologia 57-15 OKL.indd   1 11/23/15   3:24 PM
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„Folia Medica Cracoviensia”

Kwartalnik o problematyce medycznej, 
wydawany od 1959 roku. Począwszy od 
zeszytu 3–4/2012 współwydawcą pisma jest 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – w związku z dofinansowaniem 
działalności czasopisma w ramach KNOW 
(Wydział Lekarski UJ CM – Krajowy Nauko-
wy Ośrodek Wiodący) w latach 2012–2017.

Od 2013 roku pismo w całości wydawane 
po angielsku, obecne jest w bazach danych: 
Index Medicus, Scopus, Index Copernicus, 
Medline i Pubmed oraz Polska Bibliografia 
Lekarska i POL-Index. Pełne testy artyku-
łów dostępne są bezpłatnie bezpośrednio ze 
strony bazy Pubmed lub ze strony Czytelni 
Czasopism PAN (http://journals.pan.pl/fmc). 
Systematycznie rośnie liczba ściągnięć pełnych 

tekstów artykułów (obecnie około 900–1000 miesięcznie – statystyki PubMed).
Pismo publikuje prace oryginalne i poglądowe wyłącznie w języku angiel-

skim. Jest indeksowane na bieżąco (elektronicznie – bezpośrednio po publikacji) 
w bazach PubMed/Medline, Scopus. Od 2013 roku jest notowane na liście 
Index Copernicus (IC), według indeksacji 2017 – wskaźnik IC wyniósł 107,97. 
Jest indeksowane w bazie Scimago Journal & Country Rank – w rankingu 
2017 czasopismo lokuje się w 3 ćwiartce – wzrost z 4 ćwiartki w ciągu dwóch 
ostatnich lat. Wszystkie artykuły, począwszy od zeszytu 3/2017, posiadają 
unikalne identyfikatory DOI.

Czasopismo systematycznie wdraża procedury zapewniające wysoki 
poziom etyczny, zgodnie ze standardami COPE (Committee on Publication 
Ethics). Wprowadzono bardzo precyzyjne instrukcje dla autorów dostosowując 
czasopismo do standardów międzynarodowych.

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest w Czytelni Czasopism PAN, 
pod linkiem: http://journals.pan.pl/fmc.

PL ISSN 0015-5616

POLISH ACADEMY OF SCIENCES KRAKOW BRANCH
COMMISSION OF MEDICAL SCIENCE

JAGIELLONIAN UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE

Vol. LIX No. 1  2019

KRAKOW
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„Folia Oeconomica Cracoviensia”

Czasopismo o tematyce ekonomicznej, 
wydawane przez Komisję Nauk Ekonomicz-
nych i Statystyki Oddziału PAN w Krako-
wie. Komitet Redakcyjny czasopisma ściśle 
współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. 
Uniwersytetem Ekonomicznym i Krakowską 
Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego, 
Akademią Górniczo-Hutniczą. 

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie 
oryginalne, wartościowe prace badawcze.

W latach 2015–2018 ukazały się czte-
ry roczniki czasopisma „Folia Oeconomica 
Cracoviensia” (FOC). Rocznik 2015 obejmuje 
cztery teksty, 2016 – osiem tekstów, 2017 – 
siedem tekstów i do rocznika 2018 przyjęto 
do druku sześć artykułów. Łącznie za okres 
lat 2015–2018 opublikowano dwadzieścia 

pięć artykułów, zaś odrzucono jedynie dwa teksty po negatywnych recenzjach. 
W czterech rocznikach ukazało się też łącznie 14 tekstów w języku angielskim. 
W ostatnim roczniku (2018) wszystkie teksty są napisane w języku angielskim.

Publikacja ta jest od 2018 roku wspólnie wydawana przez PAN i Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), który przejął wszystkie kwestie 
redakcyjne i techniczne. W przyszłości, za zgodą PAN, planuje się, aby cza-
sopismo było wyłącznie wydawane przez UEK.

Wszystkie opublikowane artykuły można pobrać ze strony: http://jour-
nals.pan.pl/foc.

folia oeconomica
cracoviensia

Vol. LVIII 2017

KRAKÓW

PL ISSN 0071-674X
P O L S KA   A KA D E M I A   N AU K   —   O D D Z I A   W   K R A KO W I E

KO M I S J A   N A U K   E KO N O M I C Z N Y C H   I   S TAT Y S T Y K I

K R A K O W S K A    A K A D E M I A
IM.  ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Folia Oecon. t.58 OKL.indd   1 9/29/17   9:39 AM
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„Folia Orientalia”

Czasopismo o tematyce głównie filologicznej, 
językoznawczej, historycznej i kulturoznaw-
czej (zwłaszcza Bliskiego Wschodu). Wyda-
wane od 1959 roku, z szerokim udziałem 
autorów zagranicznych – najwybitniejszych 
specjalistów z najlepszych ośrodków stu-
diów orientalistycznych takich, jak: Neapol 
L’Orientale, Wiedeń, Saragossa, Bruksela, 
Kadyks, Lejda, Jerozolima, Hajfa, Moguncja, 
Kordoba, Paryż, Kopenhaga, Louvain czy 
Heidelberg); z takich dziedzin, jak: arabisty-
ka, iranistyka, turkologia, językoznawstwo 
afroazjatyckie i inne.

Od paru lat czasopismo ma również dział 
historyczny i archeologiczny. Prace publiko-
wane są wyłącznie w językach obcych (angiel-

ski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, a także w językach orientalnych 
– arabski). Czasopismo o międzynarodowej randze. W ostatnich latach w skład 
redakcji weszli wybitni uczeni orientaliści i archeolodzy: Sergio Baldi (Neapol), 
Michael Knüppel (Getynga), Manfred Kropp (Moguncja), Wilfred Watson 
(Newcastle), Seymour Gitin (Izrael). Podobnie Doradczy Komitet Redakcyjny 
skupia wielu wybitnych naukowców z całego świata: Werner Arnold (Heidel-
berg), Jacobus Naudé (RPA), Karin Preisendanz (Wiedeń), Mehmet Ölmez 
(Istambuł), Gabor Takács (Węgry) i inni. Pismo o dużym prestiżu wśród 
wąskiej grupy światowych specjalistów w dziedzinie orientalistyki. Publika-
cja została wprowadzona przez Norwegian Council for the Evaluation of the 
Quality of Scientific Journals na listę najwyżej punktowanych czasopism nauko-
wych w Norwegii. Swoją międzynarodową rangę zawdzięcza śp. profesoro-
wi Andrzejowi Zaborskiemu, swojemu wieloletniemu redaktorowi, jednemu 
z najwybitniejszych uczonych polskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

Swoisty przełom dla dystrybucji czasopisma stanowi Czytelnia Czasopism 
PAN (http://journals.pan.pl/for). Nazajutrz po zamieszczeniu w czytelni wer-
sji elektronicznej, autorzy tomu zamieszczają swoje artykuły na forum Acade-
mia.edu. – jednej z najpopularniejszych międzynarodowych platform dyskusji 
naukowej w zakresie nauk humanistycznych oraz kolejno na specjalistycznych 
forach arabistycznych, afrykanistycznych i semitystycznych.

Recenzje tomów 53 (2016) i 54 (2017) ukazały się na SOTS Book List (The 
Society for Old Testament Studies).
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„Historyka. Studia metodologiczne”

Czasopismo wydawane od 1967 roku. Od 
2014 roku obecne na liście ERIH+. Pozycja 
ta ma coraz większy zasięg dzięki publiko-
waniu wzrastającej liczby artykułów w języ-
kach obcych. „Historyka...” rejestrowana jest 
w bazach BazHum, CEJSH, a także: Index 
Copernicus, PBN i POL-Index. Nowością jest 
opatrywanie wszystkich artykułów w tomach 
numerem DOI oraz obecność czasopisma na 
Facebooku (https://web.facebook.com/Histo-
ryka1967/). Podjęte zostały działania, aby 
dostać się do bazy SCOPUS (nie otrzymano 
jeszcze odpowiedzi na zgłoszenie).

W latach 2015–2018 „Historyka...” regu-
larnie i terminowo wydawała kolejne tomy 
pisma znacząco zwiększając ich objętość. 
Tom 45 (2015) liczył 14,38 arkusza, 46 (2016) 

– 37 arkuszy, 47 (2017) – 29,2 arkusza i 48 (2018) – 37,9 arkusza. W tym 
okresie „Historyka...” opublikowała kilka numerów tematycznych: „Historia 
w perspektywie humanistyki”, „Historia środowiskowa Polski i Europy Środ-
kowej”, „History Manifesto i współczesna historiografia”, „Węzłowe problemy 
i wyzwania Polskiej Historiografii”, „Historia, masa, popkultura”, „Historia 
medycyny”, „Przeszłość/historia w dyskursach publicznych”.

Od wiosny 2018 roku drugim sekretarzem redakcji jest Rafał Swakoń (UJ). 
W lutym 2019 roku miało miejsce walne zebranie kolegium redakcyjnego. 
Redakcja (za rekomendacją kolegium) zaproponowała kilku uczonym zaj-
mującym się teorią historii i historią historiografii członkostwo w kolegium 
redakcyjnym pisma. Zaproszenie przyjęli: Dipesh Chakrabarty (University of 
Chicago), François Hartog (L’École des hautes études en sciences sociales, 
L›EHESS), Allan Megill (University of Virginia) i Veronica Tozzi (Universidad 
de Buenos Aires). 

Artykuły można pobrać z Czytelni Czasopism PAN (http://journals.pan.
pl/dlibra/journal/98706).
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„Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”

„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”/
”Infrastructure and Ecology of Rural Areas” 
to czasopismo będące organem wydaw-
niczym Komisji Technicznej Infrastruktu-
ry Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie.

Na łamach czasopisma upowszechniane są 
wyniki badań prowadzonych przez naukow-
ców różnych dyscyplin naukowych, którzy są 
zaangażowani w tematykę problemów ochrony 
środowiska, ekologii oraz technicznej infra-
struktury terenów wiejskich na całym świecie.

Czasopismo publikuje oryginalne prace na 
następujące tematy:
–  problemy infrastruktury technicznej na tere-

nach wiejskich, w tym: inżynieria wodna, 
 zasoby wodne, problemy nawadniania, problemy i rozwój sieci wodocią-

gowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich;
– ekologia terenów wiejskich, w tym: zmiany klimatyczne, ocena zagro-

żeń środowiskowych, gospodarka odpadami, kontrola zanieczyszczenia 
atmosferycznego, wody, gleby i materiałów biologicznych, zasoby naturalne 
i odnawialne źródła energii;

– wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym: analizy 
struktury użytkowania gruntów oraz problemy planowania przestrzennego 
na terenach wiejskich.
Począwszy od 2004 roku wydanych zostało 127 zeszytów naukowych cza-

sopisma, w tym 21 monografii (w tym dwie w języku angielskim) i 24 zeszyty 
w języku angielskim. Wszystkie wydane monografie habilitacyjne zakończyły 
pozytywny przewód habilitantów.

W czasie kadencji komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, w latach 2015–
2018, opublikowano 368 prac naukowych. Wokół Komisji i samego czaso-
pisma skupione jest liczne, międzynarodowe grono naukowe. Członkowie 
Rady Programowej – liczącej 36 osób – pochodzą z dziesięciu krajów świata 
(Austria, Czechy, Dania, Etiopia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Stany Zjedno-
czone, Turcja, Węgry).

Wszystkie ukazujące się w tej publikacji prace są poddawane rzetelne-
mu procesowi recenzji (double blind review), wdrożone są etyczne praktyki 
wydawnicze (m.in. COPE). Jednocześnie redakcja stale dba o ciągłe podno-
szenie standardów wydawniczych.
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Wydawnictwo jest samofinansującą się jednostką o rozpoznawalnej marce 
w kraju i na świecie (ponad 10% autorów rocznie stanowią obcokrajowcy, 
a odsetek recenzentów z zagraniczną afiliacją przekracza 45%). Wskaźnik 
akceptowalności artykułów jest na poziomie 65%.

W czasopiśmie publikowane są także referaty członków Komisji Tech-
nicznej Infrastruktury Wsi, które prezentowane są na corocznych, cyklicznych 
konferencjach naukowych.

Pełne wersje publikowanych prac są dostępne on-line na stronie www.
infraeco.pl, a zeszyty czasopisma Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 
/Infrastructure and Ecology of Rural Areas są indeksowane od 2016 roku 
w bazach: BAZTECH, BAZEKON, IC Master List, PBN, POL-Index, AGRO 
(za lata 2004–2015).
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„Rocznik Historii Prasy Polskiej”

„Rocznik Historii Prasy Polskiej” jest od 
1997 roku organem Komisji Prasoznawczej 
Oddziału PAN w Krakowie, współwydawa-
nym przez Polską Akademię Nauk i Uniwer-
sytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 
Do 2017 roku funkcję redaktora naczelnego 
pełnił prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, jeden 
z współtwórców pisma, obecnie pełni ją 
prof. dr hab. Grażyna Wrona. W „Roczni-
ku...” publikowane są oryginalne oraz war-
tościowe rozprawy i artykuły, recenzje, omó-
wienia, materiały, komunikaty, sprawozdania 
autorów reprezentujących krajowe i zagra-
niczne ośrodki naukowe. Nieustannie roz-
szerza się obszar zagadnień podejmowanych 
na jego łamach. Najwięcej tekstów dotyczy 
historii prasy XIX i XX wieku, ale pojawiają 

się również artykuły traktujące o czasopismach staropolskich i osiemnasto-
wiecznych oraz nawiązujące do zagadnień współczesnych. Systematycznie 
przybywa opracowań z zakresu prawa prasowego, ekonomiki mediów, etyki 
i funkcjonowania prasy w systemie medialnym oraz politycznym, w tym 
również ujęć o charakterze porównawczym, międzynarodowym. Redakcja 
wychodzi bowiem z założenia, że prasy nie da się wyizolować z szerszego 
kontekstu kulturowego i historycznego. Współczesność zaś i technologia 
sprawiają, że praktycznie każdy aspekt prasy – jej dziejów i współczesności 
ma swój wymiar globalny, uniwersalny i w efekcie znajduje odzwierciedlenie w 
publikowanych tekstach. Periodyk wychodził naprzeciw potrzebom środowisk 
prasoznawczych, był odpowiedzią na dynamicznie rozwijające się badania nad 
czasopiśmiennictwem, które podejmowały coraz to nowe ośrodki naukowe. 
Obecnie rozszerza się krąg jego potencjalnych odbiorców. Redakcja różnorod-
nością publikowanych treści stara się przyciągnąć nie tylko medioznawców, ale 
też literaturoznawców, kulturoznawców, filologów, historyków, w tym także 
studentów. Kolejne numery wydawane są regularnie, bez opóźnień. Każdy 
artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzyjną i solidną redakcję.

Wszystkie dotychczas wydane numery znajdują się w wolnym dostępie, 
znaleźć je można w następujących serwisach i bazach danych (Indexing and 
Abstracting): CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences And 
Humanities, Index Copernicus, BazHum, Europeana, OCLC WorldCat, Google 
Scholar, Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas, Citation 
Index of the History of Polish Media, Arianta. 
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Celem redakcji jest stałe rozszerzanie pola badawczego i zaproponowanie 
potencjalnym autorom spojrzenia na historię prasy polskiej w szerokim kon-
tekście historycznym, geograficznym i kulturowym. Naczelną zasadą w dzia-
łaniach redakcyjnych będzie dokumentowanie dziejów prasy polskiej jako 
procesu ściśle zintegrowanego z europejskimi oraz światowymi przekształce-
niami i zmianami rynku wydawnictw periodycznych. 

Docelowo co najmniej 15% tekstów rocznie będzie pochodziło od autorów 
zagranicznych, jak również przynajmniej tyle samo tekstów będzie publiko-
wanych w językach kongresowych. Redakcja stara się również angażować 
zagranicznych badaczy w proces recenzyjny.

Elektroniczna wersja „Rocznika...” dostępna jest w Czytelni Czasopism 
PAN – http://journals.pan.pl/rhpp.
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„Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”

Czasopismo o tematyce pedagogicznej, 
wydawane od 1961 roku przez Komisję Nauk 
Pedagogicznych. Komitet Redakcyjny, ściśle 
współpracujący z profesorami Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zamieszcza teksty o wyso-
kich walorach naukowych i poznawczych 
oraz zwraca szczególną uwagę na wysoki 
poziom warsztatu badawczego autorów 
publikowanych artykułów. W czasopiśmie 
poruszana jest tematyka: historii wycho-
wania i myśli pedagogicznej, teorii wycho-
wania, pedeutologii, dydaktyki, pedagogi-
ki społecznej, porównawczej, opiekuńczej, 
resocjalizacyjnej i specjalnej. Przedstawiane 
są wyniki najnowszych badań, poruszają-
cych problemy wychowawcze i edukacyj-

ne, uwzględniające zmiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI wieku.
Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie http://journals.pan.pl/rknp.

K O M I S J A N A U K  P E D A G O G I C Z N Y C H

ROCZNIK KOMISJI
NAUK PEDAGOGICZNYCH
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„Ruch Literacki”

Czasopismo o tematyce literaturoznawczej, 
posiadające wielkie tradycje, wznowione 
po wojnie, niewydawane w czasach stali-
nizmu (a także z przerwą po wprowadze-
niu stanu wojennego) jest renomowanym 
dwumiesięcznikiem naukowym. Od 1960 
roku wydawane jest przez Komisję Histo-
rycznoliteracką Oddziału PAN w Krakowie 
i przez Wydział Polonistyki UJ, znajduje się 
na liście ERIH+ oraz na liście czasopism 
punktowanych MNiSW z liczbą punktów 
10 (część C). Na jego łamach ukazują się 
dyskusje, rozprawy, artykuły historyczno-
literackie, a także z zakresu teorii literatu-
ry, antropologii literatury, komparatystyki, 
polemiki i recenzje naukowe oraz omówie-
nia konferencji naukowych. Publikują w nim 

najwybitniejsi uczeni ze wszystkich ośrodków w Polsce i uniwersytetów zagra-
nicznych. Czasopismo o bogatych tradycjach, współtworzy czołówkę polskich 
pism literaturoznawczych, mając wielu stałych odbiorców. 

„Ruch Literacki” indeksowany jest w następujących bazach: CEJSH, ERIH 
Plus, Google Scholar, ICI Journals Master List/ICI World of Journals, PBN/
POL-Index. 

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na stronie http://journals.
pan.pl/rl.
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„Studia historyczne”

Czasopismo o tematyce historycznej, wyda-
wane od 1958 roku przez Komisję Historyczną 
Oddziału PAN w Krakowie.

Autorami tekstów są pracownicy nauko-
wi ważnych ośrodków akademickich polskich 
i zagranicznych. Publikowane po raz pierwszy 
artykuły, rozprawy i materiały, prezentujące 
nieznane fakty i zjawiska z historii Polski oraz 
historii powszechnej, budzą żywy oddźwięk 
w świecie naukowym, co potwierdza ich dużą 
wartość merytoryczną. Czasopismo jest bar-
dzo często przywoływane w publikacjach 
historyków polskich i zagranicznych. Pismo 
stale zwiększa swój zasięg, co przekłada się 
na pomnożenie liczby cytowań. Z czasopi-
smem współpracują zagraniczni naukowcy, 

do współpracy recenzenckiej zaprasza się obecnie oprócz naukowców polskich 
także licznych specjalistów z zagranicy.

Od października 2018 roku współwydawcą czasopisma została Księgarnia 
Akademicka.

Pliki elektroniczne można pobrać ze strony http://journals.pan.pl/sh.
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PL ISSN  0025-1429
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„Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”

Rocznik naukowy „Teka Komisji Urbanistyki 
i Architektury” to organ wydawniczy Komi-
sji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN 
w Krakowie. Jest czasopismem o długiej (nie-
mal półwiecznej) tradycji. Ostatnimi laty ten 
szanowany i ceniony w naukowym środowi-
sku architektoniczno-urbanistycznym perio-
dyk odnotował znaczący rozwój – od tomu 
jubileuszowego XLV/2017 rocznik „Teka…” 
indeksowany jest w bazie Web of Science 
(WoS) Core Collection’s Emerging Sources 
Citation Index (ESCI). Ponadto czasopismo 
jest indeksowane w bazach: ARIANTA, Baz-
Tech, CEON, ICI Journals Master List, Polska 
Bibliografia Naukowa. Tytuł będący organem 
krakowskiego środowiska naukowców, pro-

jektantów i dydaktyków z dziedzin: architektury, urbanistyki, planowania 
przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, historii sztuki 
oraz innych pokrewnych dziedzin.

„Teka…” adresowana jest nie tylko do specjalistów, ale także do wszystkich 
czytelników zainteresowanych przestrzenią – naturalną i kulturową, zwłaszcza 
tych, którzy cechują się sumieniem krajobrazowym i konserwatorskim, ładem 
środowiskowym, tożsamością miejsca (ang. spirit of the place, łac. genius loci), 
artystycznym kreowaniem przestrzeni jako dzieła sztuki, ale także innowa-
cyjnymi, nowoczesnymi, najnowszymi zjawiskami w dziedzinie kształtowania 
i badania przestrzeni, w skali lokalnej i globalnej.

„Teka...” narodziła się w 1967 roku w Krakowie jako organ Oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk, ale z walnym udzi ałem środowiska Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, jako pierwszy poważny rocznik naukowy 
architektów w Polsce. Jego inspiratorem był prof. Tadeusz Przemysław Szafer, 
a twórcą i długoletnim redaktorem prof. Janusz Bogdanowski. Po Jego odejściu 
w 2003 roku, redakcja została złożona w ręce prof. Wojciecha Kosińskiego.

Pliki elektroniczne można pobrać ze strony http://teka.pk.edu.pl oraz 
http://journals.pan.pl/tkuia.




