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Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and 

Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” to organ wydawniczy Centrum Badań 

nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej 

im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki).

Periodyk ma charakter międzynarodowy, publikowane w nim są prace napisane wyłącznie 

w językach kongresowych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. 

Tematyka publikowanych tekstów (oryginalnych artykułów naukowych, recenzji i omówień) pokrywa 

się z profilem naukowym Centrum Ceraneum UŁ. 

Rocznik wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 





Cele Kolegium Redakcyjnego: 

– tworzenie naukowego pisma o charakterze 

interdyscyplinarnym, oferującego studia specjalistyczne, 

recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych publikacji

– pokonanie wąskiej specjalizacji stricte bizantynologicznej 

lub slawistycznej (artykuły przedstawiają różne aspekty 

późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu 

Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej)

– korzystanie z metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin 

wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, 

średniowieczem i czasami nowożytnymi

– międzynarodowy, a nie lokalny wymiar działalności, 

zarówno jeśli chodzi o autorów, jak i recenzentów



Rok Segment Punkty Data wykazu

2015 B 9 23-12-2015

2014 B 4 13-07-2015

2013 B 4 17-12-2013

Obecnie rocznik znajduje się na liście B czasopism 
punktowanych, zgodnie z komunikatem MNiSW
z 23 grudnia 2015 roku (poz. 1700, 9 pkt.)



Na każdy numer „Studia Ceranea” składa się 

kilkanaście artykułów naukowych i kilkanaście recenzji 

najnowszych publikacji. 

Teksty z pierwszego numeru rocznika (1/2011) 

oceniało 6 recenzentów: z Serbii, Słowacji, Wielkiej 

Brytanii i Polski.

Teksty z ostatniego opublikowanego numeru (5/2015) 

zostały zrecenzowane przez 27 badaczy: z Austrii, 

Argentyny, Bułgarii, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, 

Rumunii, Serbii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.



Poziom umiędzynarodowienia

lata 2011–2012

96% procent osób recenzujących artykuły dla czasopisma stanowili recenzenci zewnętrzni

100% procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie posiadało tytuł 

i streszczenie w języku angielskim

28% procent autorów artykułów naukowych stanowili autorzy z zagranicy

53% procent osób recenzujących artykuły naukowe dla czasopisma stanowiły osoby 

z zagranicy

67% procent członków rady naukowej czasopisma stanowiły osoby z zagranicy



Poziom umiędzynarodowienia

lata 2013–2014

98% procent osób recenzujących artykuły dla czasopisma stanowili recenzenci zewnętrzni

100% procent artykułów naukowych posiadało tytuł i streszczenie w języku angielskim

34% procent autorów artykułów naukowych stanowili autorzy z zagranicy

57% procent osób recenzujących artykuły naukowe dla czasopisma stanowiły osoby 

z zagranicy

70 % członków rady naukowej czasopisma stanowiły osoby z zagranicy

100% procent artykułów naukowych jest dostępna w pełnej wersji w Internecie



Poziom umiędzynarodowienia

rok 2015 

99 % osób recenzujących artykuły dla czasopisma stanowili recenzenci zewnętrzni

100% procent artykułów naukowych posiadało tytuł i streszczenie w języku angielskim

46% autorów artykułów naukowych stanowili autorzy z zagranicy

59% osób recenzujących artykuły naukowe stanowiły osoby z zagranicy

100% procent artykułów naukowych jest dostępna w pełnej wersji w Internecie



Poziom umiędzynarodowienia – zestawienie

Rok
Recenzenci 
zewnętrzni

Zagraniczni 
autorzy

Zagraniczni 
recenzenci

Zagraniczni 
członkowie rady 
naukowej

2011–2012 96% 28% 53% 67%

2013–2014 98% 34% 57% 70%

2015 99% 46% 59% 70%



Procedura recenzencka

– lista recenzentów co roku jest udostępniona na stronie internetowej czasopisma oraz w numerze 

wydrukowanym

– oceny każdego artykułu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki naukowej 

autora publikacji, w tym co najmniej jeden z zagranicy

– w przypadku publikacji, której autor jest spoza Polski, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany 

w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo zatrudnienia autora publikacji

– recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów

– recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu 

do publikacji lub jego odrzucenia

– nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów opublikowanych w periodyku nie są ujawniane 

(raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości zbiorczą listę współpracujących recenzentów)



Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” w kadencji 2011–2012:

dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew – redaktor naczelny

dr hab. prof. UŁ Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego

dr Kirił Marinow – sekretarz naukowy

dr Małgorzata Skowronek – sekretarz naukowy

mgr Andrzej Kompa

dr Karolina Krzeszewska – sekretarz

Rada Redakcyjna „Studia Ceranea” w kadencji 2011–2012:

doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)

prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)

prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)

prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)

ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego)

dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)

prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)

dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)



Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” w kadencji 2013–2016:

prof. dr hab. Georgi Minczew – redaktor naczelny

prof. dr hab. Mirosław J. Leszka – zastępca redaktora naczelnego

dr Agata Kawecka – redaktor tematyczny

dr Kirił Marinow – sekretarz naukowy

dr Małgorzata Skowronek – sekretarz naukowy

dr Andrzej Kompa – redaktor tematyczny

dr Ivan Petrov – sekretarz

Rada Redakcyjna „Studia Ceranea” w kadencji 2013–2016:

doc. dr hab. Hana Gladkova (Uniwersytet Karola w Pradze)

prof. James Douglas Howard-Johnston (Corpus Christi College, Oxford)

prof. nadzw. dr Ewald Kislinger (Uniwersytet w Wiedniu)

prof. Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki)

ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. Stefano Parenti (Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rzym)

prof. dr Günter Prinzing (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)

prof. Rustam Shukurov (Uniwersytet Moskiewski)

dr Yuri Stoyanov (Uniwersytet w Londynie)



Zawartość redagowanego w Centrum Ceraneum UŁ i wydawanego 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego rocznika „Studia 

Ceranea” jest obecnie indeksowana 
w dziesięciu międzynarodowych bazach 

(pełnotekstowych, abstraktowych i bibliograficznych)



Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

– upowszechnianie i promowanie dorobku naukowego pracowników UŁ,

– archiwizacja własnych dokumentów elektronicznych,

– gromadzenie prac z dziedzin reprezentowanych na uczelni,

– materiały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały 

konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe.

Dostęp do opisów bibliograficznych, zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów 

dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jest otwarty 

dla wszystkich zainteresowanych. 





Polish Scholarly Bibliography 
and Pol-Index (PBN): Polska



Index Copernicus Journals 
Master List (IC): Polska



The Central European 
Journal of Social 
Sciences and Humanities 
(CEJSH): Polska 



Bibliographic Database 
of Polish Academic 
Journals from 
Humanities and 
Humanistic Social 
Studies (BazHum): 
Polska



Central and Eastern 
European 
Online Library 
(CEEOL): Niemcy



European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
(ERIH PLUS): Norwegia



Slavic Humanities 
Index: Kanada



EBSCOhost 
research databases: 
USA, Massachusetts



Emerging Sources 
Citation Index 
(Web of Science): USA





Plany redakcji rocznika „Studia Ceranea” w zakresie szeroko pojętej polityki OA

– utrzymanie oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia rocznika poprzez większy udział zagranicznych 

autorów i recenzentów

– kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami – operatorami wymienionych w prezentacji baz

– rozpowszechnianie informacji o obecności rocznika na tzw. „liście filadelfijskiej” (jako pierwszego 

i dotychczas jedynego czasopisma z UŁ), a także podjęcie starań o uwzględnienie tego faktu w procesach 

ewaluacyjnych prowadzonych przez MNiSW

– zgłoszenie periodyku do innych prestiżowych baz indeksujących, takich jak SCOPUS, JSTOR, DOAJ i in.

– aktywny udział w realizacji przyjętej na Uniwersytecie Łódzkim polityki Open Access, m.in. poprzez 

współtworzenie podstron rocznika na platformie czasopism UŁ (OJS), w Repozytorium UŁ oraz na portalu 

Wydawnictwa UŁ  



Kontakt

e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl

Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego 

i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

ul. Matejki 32/38, sala 319, PL – 90–237 Łódź

www.ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea

mailto:s.ceranea@uni.lodz.pl
http://www.ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea

