
7 

Słowo wprowadzenia 

Wielce Szanowni Państwo,  

Czcigodni Czytelnicy „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”! 

 
Minął kolejny rok pracy Rady Naukowej i Redakcji „Gdańskiego Rocznika 

Ewangelickiego”. Po wielkich obchodach Jubileuszu 500-lecia Reformacji, który 
znalazł takŜe swój wymiar w szczególnym, reformacyjnym numerze GRE, w roku 
2018 powróciliśmy do normalnego trybu pracy. Oddajemy Państwu do lektury 
i oceny kolejny tom naszego czasopisma.  

„Gdański Rocznik Ewangelicki” ma juŜ stałe miejsce w polskej debacie huma-
nistycznej, spełnia wszystkie formalne kryteria stawiane czasopismom naukowym 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Ciągle zmieniający się proces 
ewaluacji czasopism zobowiązuje Radę Naukową i Redakcję do szczególnej dbało-
ści o poziom merytoryczny i formalny artykułów. Wszystkie teksty są omawiane 
w pierwszym rzędzie w gronie Rady i Redakcji, a następnie poddawane procesowi 
recenzyjnemu w trybie double-blind. KaŜdy artykuł podlega ocenie dwóch recen-
zentów. Z powodu negatywnej oceny eksperckiej, kilku z nadesłanych tekstów nie 
mogliśmy opublikować w bieŜącym Roczniku. „Gdański Rocznik Ewangelicki” zo-
stał zgłoszony do ministerialnego konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

Struktura bieŜącego tomu jest podobna do poprzednich. Artykuły zamiesz-
czone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. W tym ostatnim znajdują się teksty 
o charakterze interdyscyplinarnym.  

W bieŜącym numerze znalazło się dziewięć artykułów naukowych poświęco-
nych problematyce historycznej. W dziale Historia znalazł się tekst przesłany przez 
śp. ks. Mariana Bendzę, prawosławnego duchownego i profesora Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, który w minionym roku został odwołany do 
wieczności. Tekst został więc wydrukowany w pierwotnie przesłanej nam formie.  

W bieŜącym tomie znalazły się trzy teksty niemieckojęzyczne, w tym jeden au-
torstwa Volkera Lepina, niemieckiego historyka i teologa światowej sławy. W dziale 
Teologia znajdują się trzy teksty, w tym jeden niemieckojęzyczny, poświęcony wybit-
nej postaci niemieckiego protestantyzmu lat 90. XX w., ks. prezesowi Peterowi Be-
ierowi. Dział Varia zawiera dwa artykuły. W dziale Recenzje odnajdą Państwo trzy 
interesujące omówienia najnowszych publikacji dotyczących protestantyzmu. Ca-
łość dopełnia, jak w kaŜdym numerze, Kronika wydarzeń Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.gre.luteranie.pl, 
gdzie znajdą Państwo pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych na na-
szych łamach od początku istnienia czasopisma. Na stronie www zamieszczamy 
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wymagania redakcyjne w języku polskim i angielskim adresowane do przyszłych 
Autorów, jak teŜ bieŜące informacje związane z naszym czasopismem.  

Nasz Rocznik od kilku lat indeksowany jest w wielu międzynarodowych ba-
zach, w tym na platformie ERIH+, prowadzonej przez norweską fundację nau-
kową. Pełne teksty artykułów zamieszczonych w GRE nieustannie dostępne są 
w międzynarodowych, naukowych bazach danych: CEJSH – The Central Euro-
pean Journal of Social Sciences And Humanities (www.cejsh.icm.edu.pl) oraz 
CEEOL – Central an Eastern European Online Library (www.ceeol.com). Nasze 
czasopismo indeksowane jest równieŜ w bazie Index Copernicus (www.indexco-
pernicus.com), który przyznał GRE za rok 2017 Index Value (ICV) w wysokości 
65,73 punktów.  

Pragniemy przypomnieć, Ŝe GRE zamieszcza artykuły Autorów, których po-
glądy nie zawsze zgodne są z poglądami Rady Naukowej i Redakcji. Chcemy, by 
nasze czasopismo miało ekumeniczny charakter i stanowiło otwarte forum dyskusji. 

Jako Rada Naukowa i Redakcja GRE, czynimy wszystko, by nasz będący jedy-
nym naukowym pismem środowiska luterańskiego w Polsce, spełniał swoją misję, 
przyczyniając się do podejmowania coraz to nowych badań nad ewangelicyzmem. 
Pragniemy, by Rocznik pełnił równieŜ funkcję popularyzatorską dlatego corocznie 
zamieszczamy Kronikę wydarzeń dziejących się w trójmiejskiej parafii ewangelickiej 
i w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Ufamy, Ŝe GRE staje się coraz waŜniejszym 
i wyraźniej słyszanym głosem w dyskusji akademickiej historyków protestantyzmu, 
teologów, biblistów, jak teŜ w zakresie szeroko pojętej humanistyki 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego 
numeru i zapraszam do współpracy. Autorom tekstów dziękuję za współpracę przy 
tworzeniu ostatecznej wersji tekstu i zaangaŜowanie w proces adiustacyjny. 

Jako redaktor naczelny, dziękuję równieŜ całemu Zespołowi Redakcyjnemu za 
wielkie zaangaŜowanie w niełatwym procesie adiustacji nadesłanych do Redakcji 
tekstów. Nadmieniam, Ŝe wszystkie osoby zaangaŜowane w proces powstania 
Rocznika wykonują swoją pracę pro publico bono. Za Państwa wielkie zaangaŜowanie 
składam serdeczne podziękowanie. 

śyczę Czytelnikom interesującej lektury, Autorom satysfakcji z finalnych wer-
sji ich tekstów, a Wszystkim Ŝyczę BoŜego Błogosławieństwa! 

  
ks. bp Marcin Hintz – redaktor naczelny 

 


