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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI 
STUDIÓW TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH DIECEZJI 

RZESZOWSKIEJ „RESOVIA SACRA” ZA LATA 2013-2020

Inicjatywa utworzenia teologiczno-filozoficznego rocznika diecezji rzeszow-
skiej „Resovia Sacra” narodziła się w grupie profesorów skupionych wokół Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. „Studia teologiczno-filozoficzne 
diecezji rzeszowskiej. Resovia Sacra” (RS) istniejące na rynku wydawniczym od 
1994 roku są jedynym pismem o charakterze teologiczno-filozoficznym w rzeszow-
skim środowisku naukowym. Od samego początku istnienia redakcja dokładała 
wszelkich starań o utrzymanie należytego poziomu naukowego i jakości wydawa-
nych artykułów. Stąd czasopismo na trwałe wpisało się w pejzaż naukowy pism 
teologiczno-filozoficznych nie tylko w Polsce.

Pierwszym redaktorem naczelnym rocznika został mianowany ks. prof. Stani-
sław Nabywaniec, który pełnił tę funkcję do 2013 roku. Zespół redakcyjny pod jego 
nadzorem opublikował 17 tomów. W 2013 roku, decyzją biskupa rzeszowskiego 
dra Jana Wątroby, nowym redaktorem „Resovia Sacra” został ks. prof. Jacenty 
Mastej. Zaprosił on do współpracy redakcyjnej szereg osób, których troską miało 
być m.in. wydanie zaległych trzech numerów rocznika, kontynuowanie procesu 
wydawniczego oraz nieustanne podnoszenie jakości czasopisma. Do współpracy 
zostali zaproszeni: ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (z-ca redaktora naczelnego 
w latach 2013-2020), ks. dr Paweł Synoś (sekretarz redakcji w latach 2013-2016), 
ks. dr Marcin Nabożny (członek redakcji w latach 2013-2016; sekretarz w latach 
2016-2020), ks. dr Wiesław Matyskiewicz (członek redakcji w latach 2016-2020), 
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ks. mgr lic. Andrzej Cypryś (członek redakcji w latach 2018-2020), ks. dr Marek 
Story (członek redakcji w latach 2018-2020).

W pierwszym roku działalności nowej redakcji została ukonstytuowana Rada 
Naukowa, stanowiąca organ doradczy i dbający o jakość wydawanego rocznika. 
W skład tejże rady na przestrzeni lat sprawozdawczych wchodzili: prof. dr hab. 
Aleksander Bobko (UR), dr Piotr Blajer OFM (Studium Biblicum Franciscanum, 
Jerozolima), ks. dr Paweł Duda (St Joseph’s College of Maine, USA), prof. Vladimir 
Frk (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. 
UR, dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL, ks. dr Krzysztof Dariusz 
Lisewski, (Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Austria), ks. 
prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (UR), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR), dr 
hab. Waldemar Jan Pałęcki MSF (KUL), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. 
dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL), ks. dr 
hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII.

Istotną rolę w procesie wydawniczym czasopisma naukowego odgrywają re-
cenzenci. Do ich grona na przestrzeni wspomnianych lat weszli: dr Reginald Cruz 
(Tangaza University College, Kenya), ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR (Rze-
szów), ks. dr hab. Adam Podolski, prof. UR (Rzeszów), dr hab. Katarzyna Parzych-
-Blakiewicz, prof. UWM (Olsztyn), dr hab. Marek Paluch, prof. UR (Rzeszów), dr 
hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR (Rzeszów), ks. dr Stanisław Józef Koza (Lublin), 
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL (Lublin), ks. dr hab. Adam Kubiś (Lublin), 
ks. dr Sławomir Kowalski (Legnica), ks. dr hab. Marek Jodkowski (Olsztyn), br. 
dr hab. Michał Gronowski OSB (Katowice), ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. 
UR (Rzeszów), ks. dr Tomasz Bać (Rzeszów), ks. dr hab. Jacek Goleń (Lublin), ks. 
dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL (Lublin), ks. dr Michał Krawczyk (Radom).

W latach sprawozdawczych redakcja nawiązała współpracę z dr Joanną Kuła-
kowską-Lis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również redaktorem naukowym w Wy-
dawnictwie BOSZ, która wykonała adiustację i korektę dla wydanych w tym czasie 
roczników.

Warto również nadmienić, że w latach pracy wspomnianej redakcji uległa zmia-
nie okładka. Pierwszą okładkę zaprojektował Adam Mróż i była ona wykorzysty-
wana w latach 1994-2017. Od numeru 25 z roku 2018 czasopismo zyskało nową 
okładkę według projektu Magdaleny Nowak-Harko.

Przez cały czas do zadań piszącego sprawozdanie należało przygotowywanie 
rocznika do druku, na co składały się: przyjmowanie artykułów, koresponden-
cja z autorami, przesyłanie tekstów do korekty, nanoszenie korekty, przekazanie 
artykułów redaktorowi naczelnemu do dalszych prac w Wydawnictwie „Bonus 
Liber” w Rzeszowie. Tam pracę nad łamaniem kolejnych numerów czasopisma 
podejmowali: Elżbieta Chełpa (nr 18-20), „Bonus Liber” Sp. z o.o. (nr 21), Małgo-
rzata Ferfecka (nr 22-23), Mieczysław Koryl (nr 24-25), Paulina Piechnik (nr 26).
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W czasie sprawozdawczym opublikowano 7 numerów czasopisma, w tym je-
den zbiorczy za lata 2011-2013, który był dokończeniem działalności poprzedniej 
redakcji. Był to jednocześnie numer wydany w 20-lecie Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie (1993-2013) i dedykowany Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Doktorowi Janowi Wątrobie, Pasterzowi Diecezji Rzeszowskiej w 60. 
rocznicę urodzin. Numer 21 (2014) z kolei dedykowany był Jego Ekscelencji Księ-
dzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, Pierwszemu Biskupowi Rzeszowskiemu 
w 30. rocznicę święceń biskupich. Numer 24 (2017) został wydany jako numer 
jubileuszowy z okazji 25-lecia diecezji rzeszowskiej. 

W wydanych 7 numerach za lata 2013-2019 opublikowano 182 artykuły, 15 spra-
wozdań i 32 recenzje, w tym 10 artykułów w języku angielskim i 8 artykułów w ję-
zyku włoskim. Należy zaznaczyć, że w 2013 roku utworzono stronę internetową 
czasopisma (www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl), gdzie znalazły się podstawowe 
informacje, takie jak: krótki zarys hisorii i profilu naukowego czasopisma, skład 
redakcji, wykaz członków rady naukowej i recenzentów, opracowana na nowo 
procedura recenzowania, wydane numery, gdzie zamieszczono wszystkie artykuły 
w PDF wydane od 1994 roku, a także podstawowe informacje dla autorów, zasady 
etyczne i informacje kontaktowe. Utworzono także adres e-mail dla profesjonalne-
go kontaktu z autorami poprzez newsletter. W latach sprawozdawczyh pozyskano 
także nowych recenzentów oraz członków rady naukowej zarówno z kraju (10), 
jak i z zagranicy (6). 

Od samego początku redakcja podjęła również starania o włączenie „Resovia 
Sacra” do międzynarodowych baz naukowych, celem upowszechnienia i umiędzy-
narodowienia treści publikowanych w rocznikach diecezji rzeszowskiej. „Resovia 
Sacra” została kolejno włączona do następujących baz: BazHum (2014), Index 
Copernicus (2015), Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
– CEJSH (2016), Central and Eastern European Online Library - CEEOL (2016), 
ERIH Plus (2019).

Starania redakcji zostały docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które w wyniku parametryzacji czasopism naukowych w roku 2015 
przyznało czasopismu „Resovia Sacra” 7 punktów. Tym samym rocznik naukowy 
diecezji rzeszowskiej po raz pierwszy od początku istnienia wszedł w obieg nauko-
wy rejestrowany przez Ministerstwo z wymiernymi korzyściami dla publikujących 
swój dorobek naukowy. Czasopismo utrzymało punkty do 2019 roku, kiedy weszło 
w życie nowe rozporządzenie MNiSW o ocenie czasopism naukowych. 

Redakcja podejmowała także próby pozyskania funduszy na rozwój i umiędzy-
narodowienie czasopisma. W tym celu w 2018 roku złożyła wniosek (nr 425323) 
do Ministerstwa o dofinanowanie czasopisma w kwocie 119.004 zł w ramach pro-
gramu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, jednak nie uzyskał on aprobaty. 
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Piszący sprawozdanie podejmował także zadania mające na celu popularyzację 
czasopisma na łamach „Niedzieli Rzeszowskiej”: 

• Nowy numer „Resovia Sacra”, „Niedziela Rzeszowska” 57 (2014), nr 10, s. 8.
• Jubileuszowe wydanie „Resovia Sacra”, „Niedziela Rzeszowska” 58 (2015), 

nr 4, s. 8.
• Głos „Resovia Sacra” coraz ważniejszy, „Niedziela Rzeszowska” 59 (2016) 

nr 5, s. 7.
• Prestiżowe Resovia Sacra, „Niedziela Rzeszowska” 13 (2021), s. 5.
Celem udoskonalenia i upowszechniania czasopisma „Resovia Sacra” należy 

podjąć starania o wprowadzenie do kolejnych baz jak: JSTOR, Web od Science, 
Scopus. Tym samym należałoby umieścić rocznik naukowy w Open Journal Sys-
tems (OJS) dla usprawienia procesu wydawniczego i zarządzania czasopismem. 
Kroki ku temu i propozycje współpracy zostały już rozpoczęte. Należałoby także 
bardziej umiędzynarodowić grono Rady Naukowej jak i Recenzentów. Warto pod-
jąć starania o publikowanie większej ilości artykułów w językach kongresowych. 
Ideałem byłoby wydanie przynajmniej jednego anglojęzycznego numeru. W kon-
sekwencji tych kroków należałoby podjąć starania o utrzymanie otrzymanych 
punktów lub nawet uzyskanie większej ilości punktów w MNiE podczas kolejnej 
parametryzacji czasopism naukowych.


