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Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi):
U Splitu je 11. - 12.07.2013. održana radionica naslovljena „How to be a successful Journal Editor“ namijenjena
urednicima znanstvenih časopisa. Tečaj je organizirao Hrvatski ogranak Europske udruge urednika znanstvenih
časopisa (engl. European Association of Science Editors, EASE) i prof. dr. sc. Ana Marušić u suradnji sa
Sveučilištem u Splitu. Voditeljica radionice bila je Pippa Smart (PSP Consulting, Oxford, Velika Britanija). Na
radionici je prisustvovalo 20-ak urednika časopisa raznih znanstvenih i stručnih grana (kardiologija,
dermatovenerologija, medicina rada i toksikologija, ortodoncija, geologija, kartografija, pomorstvo, psihologija,
ekonomija). Na radionici su također bile prisutne dvije pomoćne urednice časopisa Biochemia Medica, Daria
Pašalić i Andrea Saračević.
Neke od tema obuhvaćenih radionicom bile su:
•
Što je sve potrebno za početak izdavanja znanstvenog časopisa,
•
Kako što prije doseći odgovarajuću prepoznatljivost časopisa i njegovog sadržaja,
•
Koje su prednosti, a koje mane „online“ (netiskanih) izdanja,
•
Kako zaštititi urednička, izdavačka i autorska prava,
•
Kako pomoći autorima da njihov članak bude kvalitetno napisan i objavljen,
•
Kako ostvariti pozitivan odnos s recenzentima i učiniti ih zadovoljnim što daju svoj doprinos časopisu
•
Kako planirati buduća izdanja časopisa
•
Kako postupiti u izvanrednim situacijama (previše/premalo pristiglih članaka, etičke i legalne dvojbe
vezane uz autorstvo i povjerljivost podataka).
Radionica se pokazala iznimno korisnom te s ponosom možemo naglasiti kako se u našem časopisu ponašamo
prema zlatnim standardima znanstvene publicistike. Pridržavanje svjetskih standarda i predan rad Uredništva
doprinijelo je velikom uspjehu časopisa. Biochemia Medica je časopis s najvišim impact factorom u 2012. godini
od svih hrvatskih znanstvenih časopisa i jedan od samo tri hrvatska časopisa učlanjena u Udruženje za etiku
(engl. Committee on Publication Ethics, COPE). Navedeni uspjeh su primijetili i ostali sudionici navedene
radionice (urednici hrvatskih znanstvenih časopisa).
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