
Wprowadzenie
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 28, 11-12

2014



WpROWadzeNie

Periodyk, którym są „zeszyty Naukowe” Ostrołęckiego towarzystwa Nauko-
wego imienia adam chętnika w Ostrołęce, ukazuje się nieprzerwanie od 27 lat. 
Jest to możliwe między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu członków stowa-
rzyszenia w popularyzowanie idei nauki w środowisku lokalnym, wyrażające się 
nie tylko ilością wydanych publikacji, ale także aktywnością w organizowaniu 
seminariów i konferencji naukowych.

w bieżącym roku wydajemy kolejny 28. numer tego czasopisma, który – co 
warto podkreślić – umożliwia zaistnienie w świecie nauki zarówno członkom 
lokalnej społeczności naukowej, jak i badaczom z innych, cenionych środowisk 
parających się nauką. z wielką radością odnotowujemy fakt, że coraz częściej 
chęć publikacji w „zeszytach” wyrażają ludzie nauki afiliowani przy krajowych 
i zagranicznych ośrodkach naukowych. w bieżącym numerze do grona autorów 
dołączyli naukowcy z Hiszpanii oraz ukrainy. stale zwiększa się ilość cytowań 
artykułów zamieszczonych w „zeszytach”, co jest możliwe między innymi dzięki 
wysokiej ocenie jakościowej ich walorów poznawczych przez środowisko nauki 
oraz szerokiemu rozpowszechnieniu w regionie i kraju.

„zeszyty Naukowe OtN” dostępne są w wersji elektronicznej, dzięki czemu 
zostały zamieszczone przez Muzeum Historii Polski w referencyjnej bazie „BazHum”, 
która stanowi zbiór polskich czasopism naukowych z obszaru nauk humanistycz-
nych i społecznych. „zeszyty Naukowe OtN” znajdują się w bazie referencyjnej 
index copernicus. aktualna wartość wynosi icV 5.91 ic na liście Journal Master 
List. w stosunku do poprzedniej oceny wartość wskaźnika wzrosła o 0,37.

zawartość bieżącego numeru jest urozmaicona pod względem tematycznym 
i środowisk naukowych. Owocem współpracy Ostrołęckiego towarzystwa Nauko-
wego z wieloma ośrodkami naukowymi są publikacje reprezentantów lokalnego 
środowiska naukowego oraz gości z renomowanych ośrodków akademickich 
kraju i zagranicy. Obcowanie na niwie wydawniczej przynosi korzyści nie tylko 
dla członków lokalnej społeczności naukowej, ale służy też promocji samego 
regionu, czasami pojętego dość szeroko. w oddawanym do rąk czytelników nu-
merze „zeszytów” znalazły się tym razem artykuły poruszające wiele aspektów 
z historii i kultury regionu oraz terenów ościennych, takich jak warmia. Na pod-
kreślenie zasługuje interdyscyplinarność artykułów w „zeszytach Naukowych”, 
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która umożliwia poznanie wielu interesujących faktów, zdarzeń i wyników analiz 
związanych z historią, ekonomią i gospodarką regionu. Publikowane artykuły 
odkrywają nowe treści związane z historią oraz gospodarką europy, Polski oraz 
północno-wschodnią częścią naszego kraju.

Bieżący numer zeszytów podzielono jak zazwyczaj na cztery działy: region, 
Polskę, europę oraz część informacyjną, poświęconą naukowym wydarzeniom 
OtN w Ostrołęce. Dominującą część periodyku stanowią publikacje naukowe, 
których problematyka skupia się wokół bloków tematycznych: humanistycznego, 
ekonomicznego i zarządzania oraz poświęconego aspektom funkcjonowania naszego 
kraju w uwarunkowaniach zjednoczonej europy. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wśród autorów prac odnajdujemy naukowców z ukrainy, którym w obecnych 
uwarunkowaniach geopolitycznych potrzebne jest wsparcie w przekazywaniu 
treści będących owocem dysertacji. wśród autorów artykułów zamieszonych 
w tym numerze „zeszytów” możemy spotkać znanych i cenionych przedstawicieli 
polskiej nauki. Obok publikacji naukowców z dużych ośrodków akademickich, 
wśród autorów znajdujemy zarówno przedstawicieli miejscowego środowiska 
naukowego, związanych od lat z działalnością badawczą, jak i osoby debiutujące 
na niwie nauki.

w publikacjach o tematyce humanistycznej zawarto wiele ciekawych in-
formacji i faktów poświęconych samemu regionowi, a także uwarunkowaniom 
historycznym Polski, również jej części północno-wschodniej. Na uwagę zasługują 
też artykuły o tematyce historycznej i ekonomicznej, napisane przez autorów 
związanych z Ostrołęckim towarzystwem Naukowym, którzy jednocześnie re-
prezentują miejscowe środowisko naukowe.

Po raz kolejny redakcja zdecydowała także o zamieszczeniu w „zeszytach” 
zarówno w języku polskim, jak i angielskim, „regulaminu nadsyłania i publikowa-
nia prac naukowych” oraz „wymagań wydawniczych” dla publikacji nadsyłanych 
do OtN w Ostrołęce, celem ich recenzji i ewentualnej publikacji.
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