
STRATEGIA ROZWOJU CZASOPISMA 

Strategia rozwoju czasopisma "Świat Idei i Polityki" zakłada utrzymywanie wysokiego poziomu 

merytorycznego, a tym samym wpływu na rozwój nauki, przy jednoczesnym upowszechnianiu treści 

czasopisma, ukierunkowanym na zwiększenie jego rozpoznawalności w międzynarodowym obiegu 

naukowym oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które podniosą 

poziom i usprawnią proces wydawniczy i edytorski, a także zapewnią profesjonalizację językową.              

Dla osiągnięcia powyższych celów strategicznych realizowane są działania w trzech głównych 

obszarach, tj. zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki; zwiększenia poziomu udziału 

czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym; oraz podniesienia poziomu praktyk 

wydawniczych i edytorskich. 

 

Kierunki działań w zakresie zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki 

- utrzymanie interdyscyplinarnego charakteru czasopisma w ramach dziedziny nauk społecznych. 

Główną dyscypliną naukową, w obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce                              

i administracji. Trzema kolejnymi centralnymi dyscyplinami naukowymi czasopisma są nauki 

socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. W czasopiśmie 

publikowane są także teksty z innych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Warunkiem 

zgodności tekstu z profilem czasopisma jest jednak jego bezpośredni związek ze zróżnicowanymi 

aspektami polityki. Przestrzeganie zgodności tekstów z profilem czasopisma zapewnia                    

Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa, 

- dbanie o wysoki poziom naukowy czasopisma przez międzynarodową Radę Naukową i Redakcję, 

- stosowanie kilkustopniowego procesu ewaluacji naukowej przez Kolegium Redakcyjne, redaktora 

tematycznego i w trzeciej kolejności niezależnych recenzentów z krajowych i zagranicznych ośrodków 

naukowych w formule „double-blind”, 

- stopniowe zwiększanie udziału recenzentów z uznanych zagranicznych ośrodków naukowych, 

- publikowanie tylko tekstów o wysokim poziomie merytorycznym, przy corocznie wzrastającym 

współczynniku odrzuceń nadsyłanych tekstów. Dynamika wzrostu poziomu odrzuceń tekstów waha się 

w zależności od ich jakości danego roku, 

- znaczny nacisk Redakcji na pobudzanie debaty akademickiej na łamach czasopisma w formie 

artykułów recenzyjnych dotyczących najnowszych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, 

- zapewnienie możliwie krótkiego okresu oczekiwania autorów na publikację, do 6 miesięcy                       

od momentu nadesłania tekstu, co sprzyja szybkiemu rozpowszechnianiu najnowszych wyników badań. 

Umożliwia to przejście czasopisma od 2021 roku z formuły rocznika na półrocznik, a perspektywicznym 

celem jest przejście do formuły kwartalnika, 



- publikując wyniki badań autorów z kraju i z zagranicy Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa dbają               

o odpowiednie uwzględnienie badań nad najnowszą historią polityczną Polski oraz regionu                  

Kujaw i Pomorza. 

 

Kierunki działań w zakresie zwiększenia poziomu udziału czasopisma w międzynarodowym 

obiegu naukowym 

- publikowanie tekstów w pięciu językach, tj. polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim, 

- wprowadzenie i utrzymywanie jednego tomu czasopisma w roku w całości w języku angielskim                 

i innych językach kongresowych akceptowanych przez czasopismo, a perspektywicznie całkowite 

przejście na publikowanie w języku angielskim i innych językach kongresowych, 

- dbanie o zróżnicowane grono autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych,                          

- poszerzanie grona Rady Naukowej, ścisłej Redakcji oraz redaktorów tematycznych o kolejnych 

przedstawicieli uznanych zagranicznych ośrodków naukowych, 

- niezmienne stosowanie pełnej polityki open access, umożliwiającej natychmiastową i bezpłatną 

możliwość czytania, pobierania i udostępniania zawartości czasopisma. Artykuły są publikowane             

na warunkach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0, która zezwala wszystkim na używanie, 

rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest 

prawidłowo cytowane, 

- stałe uzupełnianie i aktualizowanie baz referencyjnych, w których obecnie znajduje się czasopismo,  

tj. European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),                      

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Russian Science Citation 

Index (RSCI), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus Journals Master 

List (IC), 

- wejście do kolejnych międzynarodowych i krajowych baz referencyjnych, tj. The Central European 

Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO oraz Bazy bibliograficznej czasopism 

humanistycznych i społecznych (BazHum). 

- perspektywiczne spełnianie poszczególnych kryteriów wymaganych do włączenia czasopisma                 

do najbardziej prestiżowych referencyjnych baz danych, tj. SCOPUS, Social Sciences Citation Index                

i Web of Science, 

- niezmiennie nadawanie każdemu artykułowi publikowanemu w czasopiśmie Cyfrowego 

identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), który podnosi odsetek wyszukiwań artykułów 

czasopisma w Internecie oraz upraszcza identyfikację cytowań tych artykułów, 

- niezmienne wymaganie od autorów numerów ORCID potrzebnych dla unikalnego identyfikowania                

w międzynarodowym obiegu naukowym autorów i współautorów publikacji, 



- utrzymanie bezpłatności publikacji w czasopiśmie, bez jakichkolwiek kosztów po stronie autorów               

na poszczególnych etapach procesu wydawniczego, 

- wprowadzanie nowatorskich zmian w funkcjonowaniu polsko- i anglojęzycznej strony internetowej 

czasopisma i bieżąca jej aktualizacja, w tym zapewnienie migracji danych do nowej wersji strony, 

wprowadzenie metadanych oraz optymalizacja kodu HTML strony (dodanie odpowiednich                

meta tagów), 

- promowanie czasopisma za pośrednictwem anglojęzycznych profili w mediach społecznościowych,            

w tym Facebooku i Twitterze. 

 

Kierunki działań w zakresie podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich 

- wejście czasopisma na platformę Open Journal Systems/Public Knowledge Project (OJS/PKP)                    

w celu profesjonalizacji zarządzania poszczególnymi etapami procesu wydawniczego oraz w celu 

automatycznego rejestrowania numerów DOI w systemie DataCite, 

- podnoszenie jakości artykułów pod względem językowym dzięki tłumaczeniu lub korekcie językowej 

tekstów i abstraktów realizowanym przez profesjonalnych tłumaczy, 

- dbanie o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych przez międzynarodową Radę Naukową             

i Kolegium Redakcyjne, 

- aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji naukowej nadsyłanych tekstów rozbudowanej Redakcji, 

złożonej z badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, specjalizujących się                       

w poszczególnych subdyscyplinach naukowych, 

- stosowanie zasad etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej 

(COPE – Committee on Publication Ethics) oraz Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce, 

- powołanie w ramach Redakcji Zespołu ds. etyki publikacyjnej, który będzie czuwał                                

nad przestrzeganiem etyki pracy i dobrych postaw w procesie publikacyjnym. 

- utrzymywanie najwyższych standardów w nauce poprzez bezwzględne eliminowanie przypadków 

naukowej nierzetelności, w tym stosowania praktyk typu “ghostwriting” i “guest authorship”, 

- wydawanie czasopisma przez wydawnictwo uniwersyteckie – Wydawnictwo Uniwersytetu             

Kazimierza Wielkiego, dysponujące profesjonalnym zespołem redaktorów językowych i technicznych. 

 


