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QUO VADIS ANNALES?

DARIUSZ KOZŁOWSKI

Niezwykle prężny i szybki rozwój, jaki dokonał się w medycynie w ostatnich latach, spowodował 
ogromny wzrost liczby prac eksperymentalnych i klinicznych. Wielu członków naszej Uczelni stało 
się prekursorami tych zmian, bowiem ich obserwacje zaistniały w formie publikacji w świetnych, re-
nomowanych, impaktowanych czasopismach zachodnich, dodając należnego splendoru naszej Alma 
Mater. Zapomnieliśmy jednak, że nasza Uczelnia posiada czasopismo, które może się poszczycić wie-
loletnią, bo już 47-letnią, tradycją jego wydawania.

Założone w 1970 roku Annales Academiae Medicae Gedanensis w 47. tomach, nie licząc suple-
mentów, opublikowało wiele artykułów oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz liczne 
artykuły, dotyczące Uczelni, np. Kronikę czy wspomnienia Z żałobnej karty. Czasopismo redagowane 
przez wiele osobistości gdańskiego świata nauki, opierało się głównie na osobach Redaktorów Na-
czelnych. Byli nimi kolejno: prof. Stefan Raszeja (1971-1999), prof. Roman Kaliszan (2000-2005) 
i prof. Marek Grzybiak (2006-2016). 

Na przestrzeni lat, pomimo wzrastającej punktacji MNiSW (5 pkt.) oraz Index Copernicus 
(76,5 pkt.), ze względu na język prac (polski), cytacje artykułów systematycznie spadały, m.in. w wy-
niku znacznego odpływu dobrych prac, powstających w naszej Uczelni do innych czasopism – w tym 
także polskich, ale impaktowanych. Zmiany powyższe doprowadziły do postawienia tytułowego pyta-
nia Quo vadis Annales? 

Pytanie to zresztą nie pozostało bez odpowiedzi – nowe władze rektorskie postanowiły bowiem 
z jednej strony uszanować tradycję wydawania Czasopisma przez Uczelnię, a z drugiej gruntownie zre-
formować Annales Academiae Medicae Gedanensis. Poszerzono skład Komitetu Redakcyjnego, powo-
łując wielu wybitnych naukowców z naszej Alma Mater, reprezentujących różne dziedziny medycyny 
i nauk pokrewnych. Powołani nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale także członkami re-
dakcji zagranicznych czasopism o światowym zasięgu z istotnym dorobkiem na tym polu. Niezwykle 
cennym był nowatorski głos prof. Stefana Raszei, który z pełnym zrozumieniem akceptował plany roz-
woju Czasopisma z jego ambicją plasowania się z gronie czasopism o światowym zasięgu. Marzeniem 
Profesora zawsze było wprowadzenie Annales Academiae Medicae Gedanensis na tzw. listę filadelfijską 
i zdobycie punktów Impact Factor.

 Idąc za Jego głosem i duchem czasu, zaplanowano w 2017 roku zmiany: utworzono nowe działy, 
wdrożono elektroniczny system deponowania prac. Tą drogą do Annales wpłynęło 37 artykułów, które 
zostały zrecenzowane z jednoczesnym uzupełnieniem bazy danych, dotyczących Recenzentów. Dla 
czasopisma zastosowano otwarty model rozpowszechniania publikacji (Open Access) i określono zasa-
dy tworzenia dzieł pochodnych w ramach licencji Creative Commons na tych samych warunkach (CC 
BY-SA4.0). Funkcjonuje też nowa strona czasopisma (https://annales.gumed.edu.pl), która inicjowana 
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jest ze strony głównej Uczelni. Strona ta, prowadzona także w języku angielskim, zawiera bezpłatny 
dostęp do prac z lat 2005-2016 w formie plików pdf. 

Podsumowując należy stwierdzić, że misja rewitalizacji czasopisma stała się równocześnie pracą 
u podstaw nowego Komitetu Redakcyjnego. Zadanie to stało się o tyle trudne, że dotyka bardzo wielu 
aspektów wydawania Annales. Należy dodać, że w ostatnim roku, oprócz 47. tomu, ukazały się 3 su-
plementy czasopisma. Z powodów formalnych oraz w wyniku dążeń do umiędzynarodowienia, m.in. 
poprzez zmianę języka publikacji na angielski, obecny tom Annales Academiae Medicae Gedanensis 
ukazuje się jako ostatni. Jego chlubną kontynuacją będzie nowy tytuł European Journal of Transla-
tional and Clinical Medicine, wydawany od 2018 roku przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Z tego 
miejsca chciałbym zaapelować o składanie dobrych, wysokiej wartości naukowej prac oryginalnych 
do tego nowego czasopisma. Takich, które mają szansę być cytowane w przyszłości. Ze swojej strony 
i ze strony redakcji zapewniam, że pozytywnie zrecenzowane będą się systematycznie ukazywały na 
łamach kwartalnika. 

Niech słowa byłego rektora prof. Wiesława Makarewicza „Nic o nas bez nas” staną się motorem 
działań i wprowadzą nowe uczelniane czasopismo do panteonu dobrych specjalistycznych czasopism 
rangi międzynarodowej. 




