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„SEMINARE” NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE
CZASOPISM WYRÓŻNIONYCH

Z największą radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że – po kilku
latach starań Redakcji, decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary
Kudryckiej z dnia 28.11.2008 r. – „Seminare” zostało umieszczone na ministerialnej liście czasopism, uzyskując 4 punkty. Warto w tym miejscu przypomnieć
historię wysiłków prowadzących do osiągnięcia tego celu.
Pierwsza inicjatywa umieszczenia „Seminare” na ministerialnej liście czasopism punktowanych zrodziła się na spotkaniu Redakcji, które odbyło się w Łomiankach 10.06.2002 r. Redakcja zwróciła się wówczas do ks. prof. dra hab. Piotra Niteckiego oraz ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego z prośbą o recenzję
wszystkich dotychczas wydanych tomów „Seminare”. Przedstawione przez Księży Profesorów recenzje okazały się bardzo pozytywne. Redakcja podjęła także
decyzję o recenzowaniu nadsyłanych artykułów, począwszy od najbliższego tomu
(t. 19 z 2003 r.) oraz otwarciu witryny internetowej „Seminare” z pełnym dostępem do artykułów w języku polskim oraz angielską wersję językową z dostępnymi streszczeniami artykułów. Uruchomienie witryny internetowej miało na celu
z jednej strony szersze otwarcie „Seminare” na nowe środowiska naukowe, z drugiej zaś wychodziło naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa względem czasopism
naukowych. Strona internetowa została uruchomiona w listopadzie 2002 roku.
Obie te decyzje Redakcji należy uznać za pierwsze kroki podjęte dla wprowadzenia „Seminare” na ministerialną listę czasopism naukowych.
Pierwsze pismo w sprawie „Seminare” wraz z pozytywnymi recenzjami
ks. prof. Mariańskiego i ks. prof. Niteckiego zostało skierowane do Komitetu
Badań Naukowych jeszcze w roku 2002. Na pismo to Redakcja nie otrzymała
żadnej odpowiedzi. Po długim okresie oczekiwania, 3 marca 2005 roku, skierowano do Ministra Nauki i Informatyzacji – prof. Michała Kleibera następne pismo wraz ze szczegółową dokumentacją, a 19 października 2005 roku ponownie
złożono pełną dokumentację (uzupełnioną o nowowydany tom) na ręce dyrektor
Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji –
Joanny Kuleszy. I tym razem Redakcja spotkała się z brakiem odpowiedzi.
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SŁOWO OD REDAKCJI

Podczas spotkania w Popowie, 18 czerwca 2006 roku, Redakcja „Seminare”
upoważniła redaktora naczelnego – ks. H. Skorowskiego i sekretarza – ks. R. Sadowskiego do podjęcia dalszych kroków w celu wprowadzenia naszego periodyku na listę ministerialną. W związku z tym, już 24.06.2006 roku miała miejsce
nasza wizyta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu
z Ministrem Michałem Seweryńskim udział wzięli: ks. T. Niewęgłowski – wikariusz Inspektora Warszawskiego reprezentant Księży Inspektorów, ks. H. Skorowski – redaktor naczelny „Seminare” oraz ks. R. Sadowski – sekretarz Redakcji. Kolejny raz została przedstawiona uzupełniona dokumentacja wraz z trzema
ostatnio wydanymi tomami periodyku. Tym razem Redakcja otrzymała pismo
z Ministerstwa z zapewnieniem, że sprawa czasopisma „Seminare” zostanie wnikliwie rozpatrzona. Niestety, wniosek Redakcji został odrzucony ze względów
formalnych. W kilka tygodni po naszej wizycie w Ministerstwie zmieniły się
przepisy, przy czym nie poinformowano nas o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień.
Główną przeszkodą w umieszczeniu „Seminare” na ministerialnej liście czasopism punktowanych był fakt, że nasze czasopismo nie było wydawane przez
kategoryzowaną instytucję naukową lub towarzystwo naukowe. Problem ten
przestał istnieć w czerwcu 2007 roku wraz z powstaniem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego i zgodą Księży Inspektorów Salezjańskich Prowincji
w Polsce na to, by „Seminare” stało się oficjalnym organem TNFS.
12 grudnia 2007 roku, ks. Skorowski, tym razem w imieniu Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego, wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z prośbą o umieszczenie czasopisma „Seminare” na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Barbary Kudryckiej z dnia 28 listopada 2008 roku czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” zostało umieszczone w wykazie wybranych czasopism wraz
z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.
Wszystkim tym, którzy przyczynili się do szczęśliwego finału naszych starań
i wspierali nas w konsekwentnym dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu
serdecznie dziękujemy.
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