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„Forum Czasopism Historycznych”. 
Panel XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 

Lublin, 20 września 2019 roku

Jednym z wielu paneli odbywającego się w dniach 18–20 września 2019 r. 
XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie było zorganizowa-
ne przez Instytut Historii UMCS „Forum Czasopism Historycznych”. Jego ob-
rady miały miejsce ostatniego dnia Zjazdu 20 września 2019 r. o godz. 9 w Sali 
Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Do udziału w Forum zaproszone zostały zarówno czasopisma 
historyczne, które znalazły się w nowym wykazie ministerialnym czasopism 
punktowanych, jak i te, które w nim pominięto.

W imieniu organizatorów wszystkich przybyłych gości przywitał dr hab. 
prof. UMCS Marek Sioma. Na wstępie przytoczył on stanowisko nieobecnego 
na Forum prof. dr. hab. Marka Kornata z Instytutu Historii PAN. W przesłanym 
tekście zatytułowanym Walka o punkty dla czasopism historycznych za nami – 
kilka refleksji prof. Kornat podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat prac 
i sposobu procedowania kierowanego przez siebie zespołu, którego zadaniem 
było przygotowanie punktacji czasopism z dyscypliny historia. Przedstawił tak-
że bilans dokonanych rozstrzygnięć.

Swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat działań zespołu kierowane-
go przez prof. Marka Kornata podzielił się również inny jego członek, prof. dr 
hab. Jan Pomorski z UMCS. Będąc jednocześnie członkiem Komisji Ewaluacji 
Nauki, zrelacjonował również prace tej Komisji nad nowym kształtem Wykazu 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynaro-
dowych; mówił także o zabiegach mających na celu uzupełnienie tego wykazu 
o ważne i liczące się w środowisku naukowym tytuły, których zabrakło na no-
wej liście. Poparł ponadto ideę zwołania Forum i zaapelował o jego sformali-

http://dx.doi.org/10.15584/galisim.2020.6.29
https://orcid.org/0000-0003-1269-2692


651„Forum Czasopism Historycznych”. Panel XX Powszechnego Zjazdu Historyków...

zowanie, tak aby mogło reprezentować środowisko czasopism historycznych na 
zewnątrz i działać na ich rzecz. Zaapelował również o wprowadzenie jasnych 
i transparentnych zasad związanych z przyjmowaniem i recenzowaniem arty-
kułów naukowych, w tym także unormowania wynagrodzenia dla recenzentów. 

Z apelem prof. Pomorskiego zgodzili się pozostali uczestnicy Forum, któ-
rzy w trakcie toczącej się dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że w dobie, gdy 
nauki humanistyczne spotykają się z coraz bardziej widoczną marginalizacją 
na rzecz nauk ścisłych, jedynie wspólnymi siłami można dążyć do poprawy 
sytuacji. W związku z tym postanowiono powołać zespół, który zajmie się or-
ganizacją struktur przedstawicielskich czasopism. Ewentualny nowo powsta-
ły podmiot miałby reprezentować czasopisma historyczne wobec czynników 
decyzyjnych i zabiegać o poszerzenie przyszłego wykazu o czasopisma dotąd 
pominięte, a także o to, aby w gronie periodyków wysoko punktowanych (100 
do 200 pkt) znalazła się reprezentacja czasopism historycznych. 

W skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele różnych czaso-
pism historycznych, zarówno związanych z ośrodkami uniwersyteckimi, jak 
i z instytucjami państwowymi czy muzeami. W zespole znaleźli się: dr hab. 
prof. UW Małgorzata Karpińska („Przegląd Historyczny”), dr hab. prof. UR 
Szczepan Kozak („Galicja. Studia i materiały”), prof. dr hab. Piotr Madajczyk 
(„Rocznik Polsko-Niemiecki”), dr hab. prof. PAN Zbigniew Romek („Klio 
Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej”), dr hab. Joanna 
Sobiesiak („Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio F. „Hi-
storia”), prof. dr hab. Jerzy Sperka („Średniowiecze Polskie i Powszechne”),  
dr hab. Piotr Węcowski („Studia Źródłoznawcze”) oraz dr hab. Jolanta Załęcz-
ny („Niepodległość i Pamięć”). Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na 
październik 2019 r. w Warszawie1. 

1 Efektem tych prac jest utworzona w listopadzie 2019 r. w ramach PTH Komisja ds. Czaso-
pism. Zob. http://pth.net.pl/sekcje-i-centra/komisja-ds-czasopism [dostęp: 7.07.2020]. 
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