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Szanowni Czytelnicy!
Oddaję w Wasze ręce kolejny – już 18 – numer naszego czasopisma. Jest to mój
„pierwszy raz”, stąd bardzo proszę o życzliwe przyjęcie.
Powierzona mi w tym roku funkcja redaktora naczelnego jest dla mnie ogromną
nobilitacją i jeszcze większym wyzwaniem, zarówno naukowym, jak też i osobistym.
Wspólnie z odnowioną i rozbudowaną redakcją postaram się właściwie rozwijać dzieło
ponad 12 lat pracy, jaką w „Securitologię” włożył jej twórca – prof. Leszek F. Korzeniowski. Uczynię wszystko by decyzję o oddaniu czasopisma swojemu wychowankowi
uznał również za spełnienie pewnej drogi naukowej.
Rok 2013 był szczególny dla naszego czasopisma.
Po pierwsze, od czerwca współwydawcą „Securitologii” zostało Collegium Civitas.
Uczelnia wyższa, która od ponad 15 lat należy do liderów w obszarze nauk społecznych, a w szczególności interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa.
Współpraca ta jest naszą wielką szansą na szybki rozwój.
Po drugie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło rosnący poziom
naszych publikacji. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji czasopism naukowych podniesiona została liczba punktów, które uzyskuje Autor za publikację w naszym czasopiśmie. Dziś jest to już 6 punktów! Ale mierzymy jeszcze wyżej.
Po trzecie, od tego numeru rozpoczęliśmy zmiany w oprawie graficznej czasopisma. Począwszy od logotypu, poprzez okładkę, po formatowanie tekstów artykułów. Mamy nadzieję, że spotka się z Waszym pozytywnym odbiorem – czekamy na
uwagi i sugestie.
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Po czwarte, podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu Internetu jako formy dotarcia do
szerszego grona czytelników. Dlatego ten numer będzie ostatnim, którego wersją pierwotną będzie forma drukowana. Jesteśmy już na finiszu prac związanych z umieszczeniem czasopisma w międzynarodowym systemie publikacji czasopism naukowych
– Open Journal Systems. Do zobaczenia w sieci!
Kolejny rok będzie więc czasem intensywnej pracy na rzecz rozwoju „Securitologii”.
Prosimy o wsparcie.
W tym numerze, który stanowi swoisty pomost pomiędzy epokami, prezentujemy
Państwu dziesięć artykułów, które swoją zawartością są namacalnym świadectwem
interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwie. Zachęcamy do ich wnikliwej lektury,
czekając na opinie i komentarze.
Zapraszamy również do śledzenia i dyskusji na naszym fanpage’u, pod adresem
internetowym: www.facebook.com/securitologia.
Łukasz Kister
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