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Abstrakt
Przedstawiono czwarty etap rozwijania czasopisma Studia Histo-
riae Scientiarum (wcześniejsza nazwa Prace Komisji Historii Nauki 
PAU). Zmodyfikowano działy czasopisma, procedurę recenzyj-
ną oraz styl zapisu bibliografii. Wzrosła liczba zagranicznych au-
torów i zagranicznych recenzentów czasopisma.
Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Na-
uki PAU, ewolucyjna transformacja czasopisma.

Evolutionary transformation of  the journal. 
Part 4
Abstract

The article presents the fourth phase of  the development of  the  
journal Studia Historiae Scientiarum (previous name Prace Komisji His-
torii Nauki PAU / Proceedings of  the PAU Commission on the History 
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of  Science). The sections of  the journal were modified, as well as 
the peer review procedure and the bibliographic style. There has 
also been an increase in the number of  foreign authors and re-
viewers of  the journal.
Keywords: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU /  
Proceedings of  the PAU Commission on the History of  Science.

1. Jakie zmiany dotąd już wprowadzono
Rozwój czasopisma od 2013 roku opisują następujące teksty: Kokowski 
2013, 2014, 2015, 2016. W tym tekście informujemy o wprowadzeniu 
dodatkowych modyfikacji. 

2. Działy czasopisma
Ażeby zwiększyć naukową atrakcyjność naszego czasopisma, zmodyfi-
kowane zostały jego działy tematyczne. Oto aktualna lista: 

• Od Redakcji
• W centrum uwagi (dział poświęcony omówieniu dorobku uczonych lub 

problematyki badawczej)
• Nauka w Polsce
• Nauka w Europie Środkowej i Wschodniej
• Nauka w kontekście europejskim i światowym
• Nauka bez granic (dział poświęcony analizie genezy, treści i recepcji wy- 

tworów naukowych)
• Warsztat historyka nauki, nauczanie historii nauki
• Bibliometria, polityka naukowa, komunikacja naukowa
• Omówienia i recenzje
• Dyskusje, polemiki
• Listy do Redakcji
• Kronika naukowa (informacje i sprawozdania konferencyjne, sprawozda-

nie z działalności Komisji Historii Nauki PAU)
• In memoriam.

3. Procedura recenzyjna
Mając na uwadze różne typy tekstów publikowanych w naszym czaso-
piśmie, zmodyfikowana została procedura recenzyjna. Oczywiście, na-
dal każdy tekst publikowany w czasopiśmie jest uważnie recenzowany. 

http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-1.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf
http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-1.pdf
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Jednakże w zależności od rodzaju tekstu, stosowana jest odmienna pro-
cedura recenzyjna. 

Otóż tekst będący: 1) komentarzem Redakcji, 2) wywiadem lub wspomnie-
niem, 3) omówieniem lub recenzją publikacji, 4) przedrukiem, 5) polemiką,  
6) sprawozdaniem z konferencji, 7) sprawozdaniem z działalności Komisji Histo-
rii Nauki PAU jest recenzowany przez Redakcję czasopisma (to tzw. jawna re-
cenzja wewnętrzna). 

Natomiast wszystkie pozostałe typy tekstów (w tym tzw. artyku-
ły i komunikaty badawcze) podlegają dodatkowej ocenie 2–4 niezależnych 
Recenzentów zewnętrznych z zachowaniem anonimowości, tzn. Autor 
i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 
process”), i zasady niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy Au-
torem i Recenzentami, tzn. Recenzentem nie może być osoba pozosta-
jąca z Autorem w relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji 
osobistej (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt) lub taka, która 
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji 
była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora.

4. Zagraniczni Autorzy

Systematycznie zwiększa się w naszym czasopiśmie udział procentowy 
Autorów zagranicznych. W poprzednim tomie wynosił on 31% wszyst-
kich Autorów, a w aktualnym tomie – 50% wszystkich Autorów.

5. Zagraniczni Recenzenci

Systematycznie zwiększa się udział procentowy Recenzentów zagra-
nicznych w naszym czasopiśmie. W poprzednim tomie wynosił on 15% 
wszystkich Recenzentów, a w aktualnym tomie – 48% wszystkich Re-
cenzentów.

6. Styl bibliograficzny

Z uwagi na fakt, że programy służące do automatycznego odczytywania 
zapisu bibliometrycznego przyjętego w naszym czasopiśmie nie radziły 
sobie z tym dobrze (chodzi np. o portal Academia), zmuszeni zostaliśmy 
do częściowej zmiany tego stylu. 
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Zmiany polegają m.in. na tym, że: 
• każda pozycja bibliograficzna wymieniana w spisie bibliogra-

fii musi rozpoczynać się od nazwiska autora (czyli osoby, insty-
tucji, …) [niestety oznacza to wielokrotne powtarzanie tej samej nazwy, 
w przypadku cytowania kilku prac tego samego autora]; nazwisko i imię 
rozdzielone jest przecinkiem; współautorów rozdzielamy przy 
pomocy średnika (np.: Kowalski, Jan; Nowak, Adam);

• rekord bibliograficzny (dotyczy to przesłanego tekstu) jest wy-
równany lewostronnie;

• w rekordzie bibliograficznym (dotyczy to przesłanego tekstu) nie 
używamy znaku podziału paragrafu, ani żadnych podziałów słów.
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