Od Redakcji
Pierwszy zeszyt kwartalnika „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” (do 2019 r. rocznika) zawiera tradycyjnie teksty z zakresu bibliologii historycznej oraz dokumentacji dziedzictwa piśmienniczego. Jego główna
część składa się z sześciu artykułów poświęconych dziejom książki i bibliotek
zarówno w Polsce jak i za granicą. Standardowy Przegląd literatury mogącej
zainteresować bibliologów, jak również Spis skrótów oraz Kronika zostaną
opublikowane w ostatnim, czwartym zeszycie kwartalnika. Przekształcenie
naszego czasopisma w kwartalnik zapewni szybsze znalezienie się w obiegu naukowym publikowanych artykułów oraz mamy nadzieję zwiększy ich
cytowalność.
Tradycyjnie serdecznie dziękujemy Autorom za interesujące teksty, Recenzentom za to, że wsparli ich swoimi uwagami, a także okazali nieocenioną
pomoc Redakcji, oraz członkom Rady Redakcyjnej za współpracę, która
pozwoliła przygotować możliwie najlepiej wydawnictwo do jego publikacji
elektronicznej i druku. Równocześnie prosimy Autorów o dalszą współpracę
z naszym periodykiem pomimo, że tytuł nie znalazł się w obecnym wykazie
czasopism naukowych ogłoszonym stosownym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. Tym samym „Z Badań
nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” jako czasopismo spoza wspomnianej listy ma 5 pkt. Bez Państwa dalszego wsparcia ta sytuacja nie ulegnie
zmianie.
Ze swojej strony kontynuujemy prace nad dostosowaniem periodyku
do standardów obowiązujących obecnie w edytorstwie czasopism elektronicznych. Do ważniejszych należy przypisanie artykułom cyfrowego identyfikatora
dokumentu elektronicznego (DOI – digital object identifier) oraz wymóg wobec autorów podawania identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID), a także stworzenie dla każdego artykułu strony tytułowej. Staraliśmy
się również pozyskiwać nowych autorów i recenzentów, zwłaszcza zagranicznych w celu podniesienia poziomu umiędzynarodowienia czasopisma, a także
o przyłączenie się do ruchu Open Access, poprzez dostęp zawartości pisma na
licencji Creative Commons CC BY-NC 4.0).
W bieżącym roku kontynuujemy również realizację działań, na które otrzymaliśmy dotację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaną w ramach
umowy nr 653/P-DUN/2019 na: udział zagranicznych recenzentów w ocenie
publikacji; stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji, poprzez
tłumaczenia wybranych artykułów; digitalizację artykułów archiwalnych
© Copyright by Uniwersytet Warszawski;
CC BY-NC 4.0; http://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh

9

Od Redakcji

rocznika wraz z opracowaniem dla nich abstraktów polskich i angielskich,
słów kluczowych polskich i angielskich w celu zapewnienia otwartego dostępu
do tych tekstów przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy
redakcyjnej. Zawartość niniejszego tomu kwartalnika stanowi jeden z wyników
realizacji umowy.
Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas prace i działania oraz współpraca Autorów – i w ogóle całego środowiska bibliologicznego – pozwolą
w kolejnej ewaluacji czasopism na zdobycie przez nasz periodyk miejsca w
wykazie czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pierwotną formą „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
jest wersja cyfrowa. Niezależnie od tego oraz planowanych i już wdrożonych
zmian pragniemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, że czasopismo będzie ukazywało się także w formie tradycyjnej.
Jacek Puchalski
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