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 Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy i Autorzy, pragniemy podzielić się z Wami naszymi ostatnimi osiąg-
nięciami, które bez Was nie byłyby możliwe.

Z dumą informujemy, że półrocznik „Hereditas Monasteriorum” przeszedł pozytywnie 
proces ewaluacji i jest indeksowany przez Emerging Sources Citation Index, a new edi-
tion of Web of Science™ (ESCI). Spełnił on tym samym podstawowe kryteria na drodze 
do włączenia go przez Thomson Reuters, operatora Web of Science™, do prestiżowej 
bazy Arts & Humanities Citation Index® (AHCI). To niewątpliwy sukces naszego czaso-
pisma, które zostało docenione za wysoki poziom merytoryczny oraz w pełni profesjo-
nalne standardy edytorskie i etyczne.

Podobne kryteria oceny (wysoka jakość artykułów, stabilność i umiędzynarodowie-
nie periodyku, właściwe standardy edytorskie) zadecydowały również o włączeniu 
„Hereditas Monasteriorum” do InfoBase Index. W pięciostopniowej skali opracowa-
nego przez jej operatora współczynnika wpływu, tzw. IBI Factor, czasopismu przyzna-
no wskaźnik 3,2 (jeden z wyższych w grupie periodyków humanistycznych).

Po raz drugi z rzędu czasopismo nasze przeszło także pozytywnie ewaluację przepro-
wadzoną przez Index Copernicus International i znalazło się na liście ICI Journals Ma-
ster List ze współczynnikiem Index Copernicus Value (ICV) 2014 na poziomie 76,50, 
co odpowiada standardowej wartości 7,36 współczynnika ICV. W ubiegłorocznej 
ewaluacji (ICV 2013) naszego półrocznika uzyskaliśmy współczynnik wpływu o war-
tości 5,48 – w ciągu roku osiągnęliśmy zatem jego znaczący przyrost.

Informujemy także, że streszczenia i pełne teksty artykułów publikowanych w „Heredi-
tas Monasteriorum” są dostępne w następujących repozytoriach: Baza Bibliograficzna 
Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum, The Central and Eastern Europe-
an Online Library, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

***
„Hereditas Monasteriorum” zostało także zgłoszone, po raz pierwszy od ukazania się 
inauguracyjnego numeru w 2012 r., do ministerialnej oceny parametrycznej. W jej re-
zultacie znalazło się na liście czasopism punktowanych (poz. 652 części B) ogłoszonej 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 XII 2015 r., otrzymując 9 punktów za 
każdy publikowany artykuł naukowy.




