CEJSH
Bibliografická databáze THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES (CEJSH, http://cejsh.icm.edu.pl) byla spuštěna ve Visegrádu 27. října 2004 na základě
společné deklarace předsedů Akademie věd České republiky, Polské akademie věd, Slovenské akademie věd a
generálního tajemníka Maďarské akademie věd přijaté v Praze 31. října 2003.
Záměrem zakladatelů bylo zřídit elektronickou databázi s otevřeným přístupem soustřeďující anglické abstrakty
článků publikovaných převážně v národních jazycích v českých, maďarských, polských a slovenských
vědeckých časopisech zaměřených na společenské a humanitní vědy. Předsedové Akademií věd tak chtěli
zviditelnit na mezinárodní úrovni vědecké publikace, které mnohdy nejsou známy ani mezi nejbližšími sousedy
kvůli jazykovým bariérám a omezené distribuci většiny národních časopisů. K projektu se v pozdějších letech
připojili rovněž vydavatelé vědeckých časopisů z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska,
Srbska a Ukrajiny.
Po ukončení přípravných prací a spuštění nové databáze působí Polská akademie věd dál jako organizátor a
koordinátor činnosti CEJSH. Badatele se zájmem o tuto oblast vítá na webových stránkách
http://cejsh.icm.edu.pl a otvírá jim možnost seznamovat se s rostoucím množstvím abstraktů.
Kancelář CEJSH působí v Polské akademii věd v Poznani: Biblioteka Kórnicka PAN, Pałac Działynskich, ul.
Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznan, Poland, e-mail: cejsh@pan.pl.
Zveřejňování abstraktů probíhá ve spolupráci s Mezioborovým centrem pro matematické a počítačové
modelování Varšavské university (ICM UW).
CEJSH řídí mezinárodní redakční a vydavatelská rada ve složení:
 Dr. Milosz Sosnowski, šéfredaktor a redaktor polských příspěvků CEJSH, e-mail:
milosz.sosnowski@amu.edu.pl
 Prof. Pavel Janoušek, redaktor českých příspěvků CEJSH, e-mail: janousek@kav.cas.cz
 Ms. Erika Nagy, redaktorka maďarských příspěvků CEJSH, e-mail: nagye@mtak.hu
 Prof. František Novosad, redaktor slovenských příspěvků CEJSH, e-mail: fnovosad@nextra.sk
Sběr části dat pro CEJSH probíhá od r. 2008 ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v.v.i., prostřednictvím Digitální
knihovny AV ČR (http://dlib.lib.cas.cz/).
V databázi je v současnosti registrováno více než 800 vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních
věd, z toho přes 50 vydávaných v České republice.
V případě dotazů či zájmu o registraci nového časopisu kontaktujte prosím redakci CEJSH pro Českou republiku
(prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., vedoucí redaktor pro ČR, tel. 222 828 151, e-mail: janousek@kav.cas.cz,
RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka, tel. +420 210 310 230, e-mail: cejsh@soc.cas.cz), popřípadě
šéfredaktora CEJSH Dr. Milosze Sosnowskeho, e-mail: cejsh@pan.pl.
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