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Szanowna Pani Minister,  
 
W imieniu Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, reprezentacji polskiego 
środowiska psychologicznego, zwracamy się z prośbą o interwencję w sprawie 
ustalenia wiążących zasad przyznawania przez Ministerstwo dofinansowania 
polskich czasopism naukowych. Chodzi o czasopisma, które nie są finansowane                   
z pieniędzy na badania statutowe, gdyż wydawane są przez niezależne instytucje                              
(np. towarzystwa naukowe). Redakcje tych czasopism do niedawna mogły liczyć                    
na dofinansowanie z pieniędzy Działalności Upowszechniającej Naukę, ale                          
od pewnego czasu pozostawione są same sobie. Problemy zaczęły się rok temu. 
Wnioski o dofinansowanie złożone w marcu 2014, choć rozpatrzone pozytywnie 
przez odpowiednią Komisję DUN, nie uzyskały finansowania z MNiSW 
(argumentacja – brak finansów, w tej sytuacji zlikwidowano marcowy konkurs).                
W wyniku odwołań, których rozpatrywanie trwało do września 2014 dofinansowanie 
otrzymały jedynie niektóre czasopisma (z listy JCR oraz ERIH), pozostałe 
czasopisma, choć rekomendowane przez Komisję DUN, zostały dofinansowania 
pozbawione. Rozpatrywanie odwołań przez Ministerstwo oraz przygotowywanie 
decyzji trwało tak długo, że nie było możliwości ponownego złożenia wniosku                 
w edycji wrześniowej 2014. Większość redakcji złożyła zatem nowe wnioski w marcu 
2015. Wnioski te do dnia dzisiejszego nie spotkały się z żadną odpowiedzią 
Ministerstwa. Istnieje zatem poważna obawa, że większość dobrych polskich 
czasopism naukowych również i w tym roku nie otrzyma dofinansowania.  

Nie musimy chyba przypominać jak ważne, zwłaszcza w naukach 
humanistycznych i społecznych, są dobre krajowe czasopisma, a także jak ważne 
jest ich regularne ukazywanie się. Ale wydawanie dobrego czasopisma kosztuje. Nie 
są to tylko koszty druku (druk ewentualnie można zastąpić wersją elektroniczną) ale 
przede wszystkim koszty redaktorskie, redakcji językowej, grafika itp., a w przypadku 
czasopism anglojęzycznych – również koszty tłumacza lub językowej korekty 
tekstów. Nie wszystko można pokryć składkami członków towarzystw naukowych ani 
dzięki hojności sponsorów. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczną 
deklarację, czy Ministerstwo zamierza dalej dofinansowywać wydawanie  polskich 
czasopism naukowych i jakie konstruktywne propozycje zamierza przedstawić 
redakcjom polskich czasopism naukowych? Uważamy, że redaktorzy dobrych 
polskich czasopism naukowych powinni być traktowani jako partnerzy                                 
w ogólnokrajowej dyskusji o sposobach wspierania działalności publikacyjnej.  
 

Łączymy wyrazy szacunku, 
Prof. dr hab. Piotr Oleś 

Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN 


