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Od Redakcji 

Szanowny Czytelniku! 

Oddajemy do rąk Twoich następny, już 15 tom Rocznika SNPL. 

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy postawił przed Radą 

Naukową i Redakcją Rocznika SNPL ambitne zadanie – systematyczne 

podnoszenie jego poziomu merytorycznego i edytorskiego. Celem jest też 

zwiększenie atrakcyjności Rocznika dla czytelnika litewskiego, co zao-

wocowało zamieszczaniem streszczeń i słów kluczowych w języku litew-

skim. Napisane w języku polskim artykuły już w poprzednich tomach 

zawierały streszczenia angielskie. Rada Naukowa i Redakcja Rocznika 

SNPL przewidują możliwość publikacji artykułów naukowych w języku 

angielskim ze streszczeniami w języku polskim i litewskim. 

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL pamiętając o tym, że 

czasopismo powinno być w pierwszej kolejności platformą do wymiany 

poglądów i prezentacji wyników badań członków Stowarzyszenia, będą 

równocześnie dążyć do tego, aby co najmniej połowa artykułów nauko-

wych pochodziła z innych krajów (w tym z różnych polskich ośrodków 

akademickich). W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego 

wydawnictwa będzie obowiązywać zasada, że autorami co najmniej 2/3 

publikacji naukowych mają być osoby ze stopniami naukowymi. Zarazem 

zostaną stworzone możliwości publikowania tekstów młodych adeptów 

nauki, zwłaszcza związanych z Litwą. 

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy jest nie tylko 

klasycznym czasopismem naukowym, ale też wydawnictwem ciągłym, w 

którym SNPL zamieszcza informacje o swojej bieżącej działalności. W 

nowej rubryce Rocznika będziemy przybliżać sylwetki naukowców z 

Litwy, którzy mieli nie tylko znaczące osiągnięcia naukowe, lecz również 

rozsławiali Wileńszczyznę lub inne regiony kraju. 

Czasopismo Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

(ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals 

Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index 

Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. Paszport czasopisma w bazie 

ICI Journals Master List znajduje się: http://journals.indexcopernicus.com/ 

Rocznik+Stowarzyszen,p24783385,3.html 

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Nau-

kowa i Redakcja Rocznika SNPL składają serdeczne podziękowania Wy-

działowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 

za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP na wydanie niniejszego tomu Rocznika. 
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