
 

 

 
 

Časopis Mesto a dejiny zaradený do databázy 
ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus 

 
 
 

V roku 2012 začal na UPJŠ v Košiciach – pod odborným dohľadom Katedry histórie 
Filozofickej fakulty UPJŠ – vychádzať vedecký časopis Mesto a dejiny. Časopis 
orientovaný na publikovanie textov k urbánnym a regionálnym dejinám sa za pomerne 
krátky čas dokázal presadiť v medzinárodnom kontexte, čo potvrdila skutočnosť, že ho 
Európska asociácia urbánnych dejín zaradila už v roku 2014 do svojho zoznamu 
odporúčaných špecializovaných časopisov. V júni 2016 časopis dosiahol ďalší významný 
úspech, keď bol zaradený do databázy The European Reference Index for the 
Humanities and the Social Sciences, známej pod skratkou ERIH PLUS. V rámci oblasti 
výskumu historické vedy a etnológia ide o významnú databázu. Zaradenie časopisu 
Mesto a dejiny do nej znamená, že texty publikované v tomto časopise budú akceptované 
v kategórii A tak v rámci komplexnej akreditácie v spomenutej oblasti výskumu, ako aj v 
rámci habilitačného a inauguračného konania.  

 
V druhom polroku 2016 bol časopis Mesto a dejiny zaradený do ďalších významných 
databáz vedeckých časopisov. Spoločnosť EBSCO Industries bola založená v USA v roku 
1944 a v súčasnosti je EBSCOhost Research Databases jednou z najväčších svetových 
databáz vedeckých textov. Už vyše 70 rokov spolupracuje s knižnicami a vedeckými 
inštitúciami, ktorým poskytuje kvalitné vedecké výstupy. Index Copernicus je databázou 
vedeckých výstupov, inštitúcií a autorov, ktorá každoročne vypracováva hodnotenie 
kvality časopisov a zverejňuje ju vo svojom zozname. Každý časopis dostáva hodnotenie 
v rámci IC Value. Databáza bola založená v Poľsku v roku 1999 ako (stredo)európska 
alternatíva k angloamerickej dominancii v systémoch indexácie publikačných výstupov. 
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) je knižnicou poskytujúcou online 
prístup k  článkom vedeckých časopisov z prostredia spoločenských a humanitných vied. 
Bola založená v Nemecku v roku 1998. The Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities (CEJSH) združuje a sprístupňuje výskum akadémií vied krajín V4 a tiež 
výskum publikovaný vo vedeckých časopisoch týchto stredoeurópskych krajín. Viac 
informácií o časopise, o jeho medzinárodnom dosahu a tiež obsah publikovaných 
článkov online môžu záujemcovia nájsť na web stránke časopisu. 
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