
Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce kolejny — 15, a więc jubileuszowy — tom „Studiów 
Etnologicznych i Antropologicznych”1. Od tego numeru „Studia Etnologiczne 
i Antropologiczne” będą ukazywały się w zmienionej postaci. Począwszy od 2015 
roku, na łamach czasopisma oprócz artykułów, rozpraw naukowych i doniesień 
z badań publikowane będą recenzje i sprawozdania. Ponadto w kolejnych nu
merach planujemy utworzenie działu „Varia”, obejmującego m.in. komunikaty, 
omówienia, kronikę.

Zmiany, jakim w ostatnich latach podlega czasopismo, obejmują m.in.: wpi
sanie „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” w marcu 2014 roku do 
Rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach oraz — po
cząwszy od tomu 14 — zamieszczanie na tylnej okładce każdego numeru kodu 
QR, który umożliwia szybki dostęp do dodatkowych informacji o publikacji.

Przypomnijmy, że wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Śląskiego „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 
1997 roku. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 
znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współ
czynnika wpływu Impact Faktor (IF)).

Zachęcamy do sięgania po starsze i bieżące numery „Studiów Etnologicznych 
i Antropologicznych” w wersji elektronicznej. Na stronie internetowej czasopisma 
(www.seia.us.edu.pl) można bezpłatnie pobrać spisy treści, wstępy oraz abstrak
ty tekstów opublikowanych w pierwszych 9 tomach oraz pełnotekstowe wersje 
 1 Zalecany przez Redakcję „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” sposób cyto
wania artykułów z czasopisma, np.: M. szalbot: Zabawa w mieście. Przypadek shoefiti. „Studia 
Etnologiczne i Antropologiczne” 2015, T. 15, s. 167—178.
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numerów „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, które ukazały się po 
2010 roku.

Zapraszamy Państwa do współpracy i nadsyłania na adres Redakcji tekstów — 
zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych (angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański i rosyjski).

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej czasopisma. Je
steśmy przekonani, że poszerzenie formuły „Studiów Etnologicznych i Antropo
logicznych” w jeszcze pełniejszej mierze przyczyni się do tego, że czasopismo 
będzie stwarzać etnologom, antropologom i folklorystom możliwość dyskusji, 
wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań oraz 
będzie inspirować i wytyczać nowe ścieżki badawcze.
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