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Artykuł redakcyjny/Editorial

Od redaktora naczelnego

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Zeszyt Postępów Psychiatrii i Neurologii, trzymany właśnie
przez Was w ręku, jest pierwszym, w którym dostrzeżecie
Państwo zmiany będące efektem współdziałania zapału
i kompetencji redakcji z profesjonalnym warsztatem edytorskim
znakomitego,
międzynarodowego
wydawnictwa
naukowego Elsevier.
Decydując się na tę współpracę, Instytut Psychiatrii
i Neurologii wkroczył na trudną, ale obiecującą ścieżkę
prowadzącą – teraz już zdecydowanie – do umiędzynarodowienia czasopisma. Jest to ścieżka wymagająca: od redakcji
i wydawcy – dostarczania coraz lepszego czasopisma, od
autorów – nadsyłania coraz większej liczby dobrych tekstów
naukowych, a od czytelników – wspierania naszych wysiłków żywym zainteresowaniem.
Umiędzynarodowienie ma wiele zalet, ale i swoją cenę.
Kwartalnik musi się liczyć z realiami rynku wydawniczego.
Z jego wymaganiami, konkurencją i ryzykiem. Dlatego
w coraz większym stopniu będą oczekiwane teksty w języku
angielskim – to cena za możliwość udostępniania ich
w obcojęzycznych bazach bibliograﬁcznych, a co za tym idzie
– szansa ich cytowania oraz z czasem – zyskiwania dorobku
naukowego, mierzonego współczynnikiem wpływu. Przede
wszystkim jednak towarzyszy nam zamiar podnoszenia
merytorycznych oczekiwań wobec powierzanych nam

tekstów – by spełniały oczekiwania coraz bardziej wymagających recenzentów i czytelników, poszukujących w Postępach
interesujących wyników badań oraz inspirujących hipotez
i reﬂeksji teoretycznych. A przy tym, by publikowane artykuły
nie traciły waloru praktycznych podpowiedzi klinicznych.
Redakcja żywi nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wszystkich zainteresowanych uda się osiągnąć zakładane cele,
a Postępy – może w nieodległym terminie – staną się jednym
z okien, przez które wielki świat będzie mógł dostrzec
dorobek polskiej myśli naukowej i klinicznej. I korzystać
z niego z obopólnym pożytkiem.
Zapraszamy więc do współpracy. Per aspera ad astra!
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