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KoleĪanki i Koledzy!
W 2014 roku, począwszy od tomu 23, kwartalnik PostĊpy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry
and Neurology czekają spore zmiany. Instytut Psychiatrii i Neurologii, wydawca czasopisma, podjąá wspóápracĊ
z wydawnictwem Elsevier Urban & Partner w zakresie: skáadu, druku, obsáugi prenumeraty i dystrybucji oraz
promocji na arenie miĊdzynarodowej. Kwartalnik bĊdzie publikowany równieĪ na platformie ScienceDirect.
Celem jest poszerzenie krĊgu odbiorców, nadanie czasopismu zasiĊgu miĊdzynarodowego oraz podniesienie jego naukowej rangi, takĪe poprzez uzyskanie tzw. wspóáczynnika wpáywu (IF). Zadanie nie jest
áatwe i wymaga czasu. Są dwa podstawowe warunki takiego przedsiĊwziĊcia. Pierwszym warunkiem jest
dobra wspóápraca z Autorami tekstów, skutkująca wzrostem udziaáu wartoĞciowych artykuáów publikowanych w jĊzyku angielskim. ZachĊcamy wiĊc Autorów do nadsyáania artykuáów w jĊzyku angielskim lub
w wersji dwujĊzycznej. W miarĊ moĪliwoĞci bĊdziemy wspomagaü w angielskiej edycji tekstów. Drugim
warunkiem jest grono Czytelników zainteresowanych publikowanymi materiaáami. OczywiĞcie, zabiegając o Czytelników miĊdzynarodowych, nie zaprzestaniemy zabiegaü o Czytelników polskich. Wszystkie
artykuáy nadesáane w jĊzyku polskim bĊdą równolegle publikowane w wersji elektronicznej – na stronie
internetowej czasopisma.
PodjĊliĞmy pierwsze kroki – poszerzona zostaáa redakcja, zakoĔczona zostaáa praca nad digitalizacją zasobów archiwalnych – niebawem wszystkie archiwalne zeszyty pisma dostĊpne bĊdą na stronie internetowej. JuĪ
w tym zeszycie znaczna czĊĞü tekstów drukowana jest w jĊzyku angielskim. Publikujemy w nim równieĪ nowe
wskazówki dla Autorów.
Serdecznie dziĊkujemy wszystkim Autorom, Recenzentom i Czytelnikom, z którymi mieliĞmy dotąd zaszczyt wspóápracowaü. Prosimy o ciąg dalszy. Zapraszamy nowych Autorów do nadsyáania ciekawych opracowaĔ z zakresu psychiatrii, neurologii oraz zdrowia psychicznego i dziedzin pokrewnych.
Czytelników zachĊcamy do kontynuacji, wznowienia lub rozpoczĊcia prenumeraty kwartalnika w roku
2014. Szczegóáowe informacje na temat prenumeraty znajdą PaĔstwo pod adresem http://www.elsevier.pl/
czasopismo/postepy-psychiatrii-i-neurologii lub uzyskają pod numerem tel. +48 22 546 38 27.
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