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Słowo wstępne

Przedstawiamy czytelnikom drugi tom „Rocznika Samorządowego” – 

recenzowanego czasopisma naukowego Pracowni Badań nad Samorządami, 

którego wydawcą jest Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Do Rady 

Naukowej dołączyło dwoje naukowców z Łucka: dr Yuriy Hofman i dr Olha 

Yuchymiuk, a skład redakcji powiększył się o czworo nowych recenzentów. 

Przybyło nam także nowych autorów a jeden z poprzednich recenzentów 

przejął funkcję redaktora tematycznego. „Rocznik” znalazł się w bazie 

BazHum, repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, 

zasobach Biblioteki Cyfrowej UMCS oraz Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wzbogaciliśmy 

się o dział „Leksykon samorządu gospodarczego, redagowany przez Piotra 

Janusa i coraz lepiej opanowujemy technikę składu.

„Rocznik” ukazuje się w wersji elektronicznej, na licencji Creative 

Commons CC BY-NC-ND 3.0, w formie pliku o formacie *.pdf. Wersją 

pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Redakcja nie płaci za 

przesłane teksty, ale też nie pobiera opłat za publikację. Członkowie redakcji 

zajmują się „Rocznikiem” w ramach wolontariatu, a „Rocznik” nie jest 

sprzedawany, gdyż jest czasopismem bezpłatnym. Ani wydawnictwo, ani 

członkowie redakcji, ani autorzy nie czerpią dochodu z dystrybucji „Rocznika”.

Nadal korzystamy z licencji Creative Commons. Zależy nam, aby 

autorzy artykułów oraz czytelnicy mogli bez przeszkód prawnych 

rozpowszechniać "Rocznik Samorządowy" w całości, jak i poszczególne teksty 

w nim zawarte. "Rocznik" przynależy do kategorii czasopism w pełni 

otwartych (open access journals) w tzw. otwartym dostępie libre. Oznacza to, 

że wszystkie teksty w nim opublikowane zarówno pojedynczo, jak i tomy 

w całości są dostępne bezpłatnie online na tej samej licencji. Ułatwia to 

naszym autorom prowadzenie wymiany naukowej z innymi badaczami, jak 

również dokumentowanie dorobku naukowego na potrzeby przewodu 

habilitacyjnego. Bez konieczności występowania o zgodę do wydawcy mogą 

bowiem przedrukowywać swoje teksty w zbiorach, czy zestawieniach 

publikacji, przedkładanych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Ponadto 

nasi czytelnicy mają dostęp do pełnej wersji czasopisma za darmo.
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Licencja Creative Commons zwalnia ponadto wydawcę i autorów 

z konieczności zawierania umów licencyjnych lub umów o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych. Od naszych autorów pobieramy jedynie 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację na omawianej licencji. 

Autorzy nie przenoszą na wydawcę autorskich praw majątkowych.

Rozpowszechniając "Rocznik" oraz artykuły w nim opublikowane 

obowiązkowo należy szanować autorskie prawa osobiste autorów; należy 

zachować "Rocznik" w takiej formie, w jakiej został upubliczniony 

w Internecie, tekstów nie wolno zmieniać, czy przerabiać; a bez zgody 

wydawcy nie wolno wykorzystywać go do celów komercyjnych. Zakaz 

używania w celach komercyjnych oznacza, iż "Rocznika" przede wszystkim 

nie wolno sprzedawać. Redakcja nie godzi się na wystawienia "Rocznika" na 

sprzedaż w ofercie publicznej.

Można natomiast – do czego redakcja zachęca – powielać, kopiować, 

gromadzić tomy "Rocznika" w prywatnych i publicznych bibliotekach 

cyfrowych (uniwersyteckich, wojewódzkich, uczelni niepublicznych, 

wydziałów i innych jednostek naukowych, katedr, zakładów, organizacji 

pozarządowych, osób prywatnych itp.), a także we własnych repozytoriach 

danych. Można także samodzielnie "Rocznik" wydrukować i przekazywać 

bezpłatnie innym użytkownikom, jak również korzystać z niego w celach 

naukowych i dydaktycznych.

Profil naszego czasopisma obejmuje w szczególności tematykę: 

administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania 

administracyjnego; edukacji i dziejów oświaty; organizacji pozarządowych; 

polityki lokalnej i publicznej; samorządu gospodarczego i terytorialnego; 

spółdzielczości oraz zarządzania instytucjami publicznymi.

Na zakończenie pozostaje pytanie: co dalej? Z pewnością będziemy 

starać się być redakcją przyjazną doktorantom – jak dziś pamiętam swoją 

radość i  dumę z opublikowania pierwszego artykułu i to gdzie? 

w efemerycznych „Zeszytach Naukowych Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej 

Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu”. Czasopismo już 

dawno upadło, ale sentyment pozostał. Dlatego dobrze wiemy, jaką wartość 

ma pierwsza własna publikacja dla kogoś, kto przygotowuje doktorat 

indywidualnie nie mając wsparcia instytucjonalnego. Utrzymamy tendencję
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publikowania mniejszej liczby tekstów, ale bardziej szczegółowych – 

zwłaszcza ukierunkowanych na dzieje poszczególnych instytucji samorządu 

gospodarczego. Być może wprowadzimy abstrakty niemieckojęzyczne, a już 

od tego tomu dodajemy do każdego tekstu odrębną bibliografię w formacie 

APA. Dzięki temu jest ona lepiej wykrywana przez narzędzia bibliograficzne. 

Postaramy się zamieścić „Rocznik” w większej liczbie baz danych. Na pewno 

będziemy tworzyć dzięki „Rocznikowi” otwarte i wielodyscypliarne środowisko 

naukowe.

Rok temu pisałem, iż w maju 2013 roku spotkamy się na konferencji 

naukowej „Doskonalenie procesu zarządzania organizacją w zmieniającym się 

otoczeniu”. Konferencja okazała się nadspodziewanym sukcesem, czego 

świadectwem były nie tylko pozytywne oceny, płynące od uczestników, ale 

dwie książki: „Doskonalenie procesu zarządzania organizacją w zmieniającym 

się otoczeniu” pod redakcją Włodzimierza Nowackiego oraz „Zarządzanie 

instytucjami obywatelskimi i samorządowymi” zredagowana przez niżej 

podpisanego. Książka ta posłuży jako bazowa wersja dla przyszłego 

podręcznika Pracowni do problematyki samorządu i zarządzania. Należy 

zaznaczyć, iż dwa rozdziały powierzono doktorantom, którzy przesłali artykuły 

do pierwszego tomu „Rocznika”: Pawłowi Haynowi i Pawłowi Jakubowskiemu. 

Możliwość czynnego udziału w konferencjach naukowych oraz współautorstwa 

monografii naukowych dodatkowo cementuje grono członków i sympatyków 

Pracowni.

W roku 2013 ukazały się zresztą trzy rozdziały w monografiach 

wieloautorskich oraz dwie recenzje, gdzie współautorami byli członkowie 

Pracowni. Widać więc, że współpraca naukowa przynosi wymierne efekty.

Kończąc, wypada wspomnieć o chyba najbardziej pozytywnej 

wiadomości dla autorów. Dzięki zgromadzeniu artykułów do trzeciego tomu 

„Rocznika” przeniesiemy cykl wydawniczy z września na styczeń. Teksty 

będziemy zbierać nie od 1 września do 4 listopada a od 6 stycznia do 

1  kwietnia. Tym sposobem tom za przyszły rok ukaże się nie w 2015 roku, 

a 1 października 2014 roku – w tym samym, za który będzie datowany. Czas 

oczekiwania na publikację wyniesie tylko sześć miesięcy a czasopismo nie 

będzie notować opóźnienia wydawniczego.
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