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P O L S K A  A K A D E M I A  U M I E JĘT N O ŚC I
Tom XIII PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU 2014

OD REDAKCJI

Od 2013 roku „Prace Komisji Historii Nauki PAU” są czasopismem z otwar-
tym, darmowym dostępem (open access) [aktualnie obejmującym tomy od 2009 
roku]. Od tego też 2013 roku postać elektroniczna – wydawana online – jest refe-
rencyjną wersją czasopisma, ale jest ono także publikowane drukiem w niewiel-
kim nakładzie, głównie z przeznaczeniem dla bibliotek i Autorów opublikowa-
nych tekstów.

W 2014 roku wprowadzone zostały kolejne istotne zmiany w organizacji cza-
sopisma. Stworzona została strona internetowa (htt p://pau.krakow.pl/index.php/
Prace -Komisji -Historii -Nauki -PAU.html), gdzie szczegółowo opisano kluczowe 
kwestie, takie jak np. „Profi l czasopisma”, „Języki publikacji”, „Rada Naukowa”, 
„Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”, „Upowszechnianie, darmowy 
dostęp oraz indeksacja”, „Wybrane zagadnienia etyczno -prawne: Przeciwdzia-
łanie «autorstwu widmowemu», «autorstwu gościnnemu» czy «autorstwu ho-
norowemu» oraz nieprawidłowościom cytowań: plagiatom i «efektowi św. Ma-
teusza»”, „Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w Pracach Komisji Historii 
Nauki PAU”, „Formatowanie tekstu – wskazówki dla Autorów”.

W szczególności określony został profi l czasopisma: publikuje ono oryginalne 
teksty naukowe, niewydane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej 
(wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów), z zakresu szeroko 
pojętej historii nauki (tz n. ogólnej historii nauki i historii dyscyplin szczegóło-
wych oraz ich metodologii i nauczania). Dużą wagę przywiązuje do tematyki 
wkładu Polaków w rozwój nauki.

W skład Rady Naukowej czasopisma, obok polskich uczonych, weszła gru-
pa badaczy zagranicznych odgrywających kluczowe role w międzynarodowym 
ruchu naukowym na polu historii nauki (są to prezydenci bądź wiceprezydenci 
międzynarodowych towarzystw naukowych związani m.in. z: The European So-
ciety for the History of Science, The Division of History of Science and Technology 
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of the International Union for History and Philosophy of Science and Technology 
oraz The International Academy of the History of Science).

Podjęta została też kwestia indeksacji czasopisma w międzynarodowych 
i krajowych bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu. Obecnie 
czasopismo jest zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalo-
gach o globalnym zasięgu: European Reference Index for the Humanities and 
Social Science (ERIH PLUS); Index Copernicus Journals Master List 2013: 4.82 
[najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii 
nauki]; BazHum; Polska Bibliografi a Naukowa; ARIANTA. Polish Scientifi c and 
Professional Electronic Journals.

W niniejszym XIII tomie „Prac Komisji Historii Nauki PAU” wprowadzone 
zostały dalsze modyfi kacje w organizacji czasopisma. Zamieszczamy pięć grup 
tekstów: „Od Redakcji”, „Opracowania badawcze (źródłowe, koncepcyjne oraz 
przeglądowe)”, „Dyskusje, polemiki”, „Sprawozdanie z działalności Komisji Hi-
storii Nauki PAU” oraz „In memoriam”.

W 2015 roku dokonana zostanie zmiana nazwy czasopisma z zachowaniem 
ciągłości wydawniczej numeracji tomów. Przyszła nazwa to „Studia Historiae 
Scientiarum”. Dlatego kolejny tom czasopisma będzie oznaczony w następują-
cy sposób: „Studia Historiae Scientiarum”, tom XIV (2015). Od tego też roku 
w pełni uprawnionymi językami publikacji będą język polski i języki kongre-
sowe (wśród tych ostatnich preferowany jest język angielski). Ulegnie również 
poszerzeniu profi l czasopisma: publikować będzie ono także teksty naukowe 
dotyczące współpracy międzynarodowej w dziedzinie historii nauki, „Otwartej 
Nauki” w dziedzinie historii nauki (łącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), 
w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym oraz krytycznej refl eksji 
historyczno -naukometrycznej w dziedzinie historii nauki. Ponadto czasopismo 
zostanie zarejestrowane w kolejnych bazach indeksujących i katalogach o global-
nym zasięgu.
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