Dlaczego warto publikować w polskich czasopismach o krótkim doświadczeniu na rynku
wydawniczym?
Każde istniejące na rynku wydawniczym czasopismo naukowe było kiedyś nowe. Wiele z nich cechuje
się dziś wysoką renomą, w związku z czym chętnie w nich publikujemy, a przynajmniej chcielibyśmy
publikować.

W

przypadku

licznych,

nowopowstających

czasopism

sytuacja

ta

wygląda

niejednokrotnie zupełnie inaczej. W obecnych realiach nie jest łatwo prowadzić nowe czasopismo
naukowe. Potrzeba zdobywania coraz większej liczby punktów w ramach dorobku naukowego sprzyja
często chłodnej kalkulacji autorów, skutkującej wyborem czasopism o dłuższym stażu, będących
zwykle wyżej punktowanymi. Czy zatem warto publikować dziś w nowopowstających periodykach
naukowych? Odpowiedź na to pytanie – w formie interaktywnej dyskusji z uczestnikami – zostanie
zaprezentowana podczas wykładu.
Reprezentowane przeze mnie czasopismo od początku swojego istnienia postawiło na publikowanie
w języku angielskim. Recenzentami są obecnie niemal wyłącznie naukowcy afiliowani w
zagranicznych jednostkach naukowych. Dzięki tym działaniom liczymy na zwiększenie liczby punktów
MNiSW, a w przyszłości być może na uzyskanie IF.

Why is it worth publishing in Polish journals with a short experience on the publishing market?
Any journal existing on the scientific publishing market was once new. Many of them have earned
high reputation and, therefore, we publish quite willingly there, or at least we would like to do so. In
the case of numerous startup journals the situation is often completely different. In the current
situation, it is not easy to run a new scientific journal. The need to gain more and more points for
scientific achievements often encourages authors’ cold calculation, resulting in a selection of journals
with a longer experience on the publishing market and higher scoring. So is it worth to publish today
in emerging scientific journals? The answer to this question - in the form of interactive discussion
with participants - will be presented during the lecture.
The journal which I represent - since its inception, has decided on publishing in English. Reviewers
are now almost exclusively foreign-affiliated researchers. Thanks to this policy we hope to increase
the number of Ministry of Science and Higher Education points and, in the future, gain IF.

