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Szanowny Panie Premierze, 

 

W dniu 23 stycznia 2019 w Instytucie Romanistyki UW spotkali się przedstawiciele środowiska 

polskich romanistów reprezentujący niemal wszystkie ośrodki kształcące na kierunku filologia 

romańska w Polsce. Podczas spotkania wyrażono uzasadnione, głębokie obawy co do 

przyszłości naszej pracy naukowej i badawczej, a także wyników jej ewaluacji, które 

uzależnione są m. in. od publikacji w renomowanych wydawnictwach francuskojęzycznych, 

hiszpańskich i włoskich, czyli wydawnictwach publikujących w językach romańskich w 

Europie i Ameryce Łacińskiej.  

 

Z najwyższym niepokojem stwierdzamy, że w załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. wykazie wydawnictw  brakuje wielu 

kluczowych oficyn z Francji, Hiszpanii i Włoch (np. Classiques Garnier, le Seuil, Droz, 

Champion, Il Mulino) cieszących się zasłużonym prestiżem wśród uznanych 

międzynarodowych gremiów. Pomimo że wymienione wydawnictwa spełniają z nawiązką 

kryteria, o których mówi Rozporządzenie: [wydawnictwa] „publikujące recenzowane 

monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki”, nie zostały one 

uwzględnione w załączonym do Rozporządzenia wykazie.   

 

W związku z powyższym zwracamy się w imieniu całego naukowego środowiska 

romanistycznego o uwzględnienie na liście ministerialnej wszystkich wydawnictw 

znajdujących się na liście hiszpańskiej Scholarly Publishers Indicators in Humanities  i 

norweskiej Social Sciences Norwegian Register For Scientific Journals, Series And 

Publishers. Z pewnością nie obniży to rangi wydawnictw umieszczonych na liście 

ministerialnej, a przyniesie korzyści dla polskiej nauki w przypadku wydania polskich  

prac w tych domach wydawniczych.  

 

Warto przy tej okazji wskazać, że bazy, które były jednym z punktów odniesienia klasyfikacji, 

- NRFSJ i SPI - bardzo wysoko notują wydawców francuskojęzycznych, hiszpańskich i 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/
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włoskich. Np. NRFSJ, za r. 2018, Le Seuil – 1 Scientific Level, Librairie Droz - 2d Scientific 

Level, a w SPI : Presses Universitaires de France – 16 pozycja (przed Brepols, który jest na 

ministerialnej liście II, za 200 punktów, a w SPI na 17), Dalloz – 12. L’Harmattan – 27, 

Gallimard – 39, Armand Colin 40, le Seuil – 46, etc.). 

Rozumiejąc, że klasyfikacja wydawców z punktu widzenia „prestiżu” wydawcy jest niezwykle 

złożonym zadaniem, i jest wypadkową wielu czynników branych pod uwagę, nie rozumiemy 

jednak dlaczego odrzucone zostały ewaluacje takiego „prestiżu” dokonane w odniesieniu do 

wydawców francuskojęzycznych czy szerzej: romańskich, przez NFRSJ i SPI i nie wszystkie 

wydawnictwa, które tam zostały umieszczone, uwzględnia obecny wykaz ministerialny.  

Zapewne wypadkowa ewaluacji przedstawiona w w/w bazach i innych czynników powinna 

pozwolić na umieszczenie niektórych wydawców z krajów romańskich na liście II (200 

punktów), a wszystkich, którzy się w nich znajdują na liście I (80 punktów). 

Mamy nadzieję także, że w kolejnej odsłonie listy wydawców polskich i zagranicznych 

będziemy w stanie dokonać większego zróżnicowania wydawców i stworzyć więcej niż dwie 

listy „prestiżu wydawców”, bo zbyt mała granularność ewaluacji dwupoziomowej powoduje 

duże spłaszczenie zróżnicowania. 

 

Polscy romaniści apelują zatem do Pana, Panie Premierze, o uwzględnienie dla dobra 

polskiej nauki  wszystkich wydawców z krajów romańskich znajdujących się w wykazie 

SPI i NFSRJ w przygotowywanych aktualnie przez Ministerstwo listach.  
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