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Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” ukazuje się na polskim
rynku wydawniczym nieprzerwanie od siedemnastu lat. W tym okresie mieliśmy
zaszczyt gościć na naszych łamach blisko 300 autorów z polskich i zagranicznych
ośrodków naukowych, a łączna objętość opublikowanych dotychczas woluminów
obejmuje niemal 5 000 stron.
Problematyka artykułów zamieszczanych w „Annales” koncentruje się wokół
etycznych aspektów aktywności gospodarczej. Główne obszary tematyczne obejmują etyczne konsekwencje problemów mających miejsce w gospodarce światowej i europejskiej, kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
etyką zawodową, tworzeniem oraz egzekwowaniem kodeksów etycznych. Wobec
wyzwań stojących dziś przed edukacją wyższą, mających swe źródło zarówno
w czynnikach demograficznych, jak i kulturowych, dostrzegamy również zasadność dyskusji na temat dylematów etycznych związanych z pracą naukową i aktywnością akademicką.
Niezwykła złożoność i wielowątkowość, a zarazem aktualność wskazanych
zagadnień przyczynia się do rosnącego zainteresowania tematyką podejmowaną
na łamach naszego czasopisma, co skłoniło nas do podjęcia decyzji o zwiększeniu
częstotliwości jego wydawania. Począwszy od 2014 roku „Annales. Etyka
w życiu gospodarczym” będzie się ukazywać w cyklu kwartalnym.
Redakcja „Annales” podjęła również szereg kroków zmierzających do poszerzenia oddziaływania treści ukazujących się w naszym periodyku. Do najważniejszych należy umożliwienie czytelnikom otwartego dostępu do pełnotekstowych
wersji wszystkich artykułów oraz sukcesywne udostępnianie materiałów archiwalnych. Ponadto czynimy starania o poszerzenie listy współpracujących z nami
baz indeksacyjnych i repozytoriów. Przejawem starań o zwiększenie znaczenia
czasopisma w skali międzynarodowej jest także umożliwienie publikowania artykułów w języku angielskim. Dodatkowym bodźcem motywującym nas do podejmowania wskazanych działań jest dążenie do podwyższenia punktacji czasopisma
określanej w oparciu o kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Składając na Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer „Annales. Etyka
w życiu gospodarczym” wyrażam nadzieję, iż podejmowane przez nas kroki spotkają się z aprobatą czytelników i przyczynią się do utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma.
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