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Szanowni Czytelnicy i Współpracownicy „Studiów Historycznych”
Oddajemy do Państwa rąk kolejny, 245 zeszyt naszego czasopisma. Jako pełniący od kilku
lat funkcję redaktora naczelnego czasopisma z jednej strony wyrażam niezmierną radość
z powodu kontynuacji tej długoletniej, bo trwającej ponad 60 lat tradycji. Z drugiej zaś
jestem niezwykle sfrustrowany istniejącą sytuacją.
Najpierw PAN, pierwotny wydawca czasopisma, spowodował kilkunastomiesięczne
opóźnienia w jego wydawaniu, a następnie zadecydował, iż czasopismo jest w ogóle niepotrzebne i należy je zamknąć. Dzięki pewnemu uporowi z mojej strony oraz otwartości Wydawnictwa Księgarnia Akademicka czasopismo nadal się ukazuje, choć z pewnymi
zmianami. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie wydawać „Studiów Historycznych”
w formie papierowej, a jedynie elektronicznej, co zresztą staje się standardem światowym.
Czasopismo jest znacząco opóźnione, choć przy każdym wydawanym zeszycie należy
brać pod uwagę datę wydania, a nie sygnaturkę kolejnego tomu. Wreszcie MNiSW nie
raczyło – pomimo sugestii i wskazań komisji historyków – przydzielić czasopismu nawet
20 punktów. Decyzja niezrozumiała, gdyż jako czasopismo spełniamy wszystkie kryteria
recenzyjno-wydawnicze. Pozostaje mieć nadzieję na dalszą współpracę naszych autorów
i zmianę decyzji ministerstwa w przyszłości.
Dwa pierwsze zeszyty tomu 62 przynoszą dziesięć artykułów będących pokłosiem
konferencji naukowej zatytułowanej Colloquium charitativum. Religijność w przestrzeni
prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku,
która odbyła się w październiku 2017 r. w Opolu. Wszystkie artykuły przeszły proces podwójnych ślepych recenzji i zostały odpowiednio poprawione i dostosowane do publikacji.
Sądzę, iż w takiej sytuacji należy uznać je za recenzowaną publikację pokonferencyjną, co –
według MNiSW – skutkuje przyznaniem 20 punktów każdemu autorowi.
Życząc Państwu ciekawej i inspirującej lektury, dziękuję za dotychczasową współpracę
i liczę na dalsze wspieranie „Studiów Historycznych” już to nadsyłaniem artykułów czy
recenzji, już to recenzowaniem nadsyłanych w imieniu redakcji materiałów.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Basista

