RIJEČ UREDNICE
Poštovani čitatelji Arhiva za higijenu rada i toksikologiju,
brojem Arhiva koji upravo čitate otvaramo sedamdeseti
volumen našega časopisa. Gledano iz perspektive
aktualnoga uredništva, iznimno smo ponosni što je ova
visoka obljetnica ostvarena u vrijeme našega vođenja
časopisa. Kao glavnoj urednici koja je časopis preuzela
netom nakon njegova ulaska u citatnu bazu Web of Science
‒ Science Citation Index Expanded, čast mi je istaknuti
kako je u proteklih desetak godina ostvaren izniman uspjeh
u njegovu razvoju i napretku, što nas je pozicioniralo kao
regionalno prepoznatljivo glasilo, ponajprije u području
toksikologije i medicine rada. Osim iz spomenutih dvaju
glavnih područja objavljivanja, naš se časopis tijekom
sedamdesetogodišnjega postojanja usmjerio i prema
objavljivanju kvalitetnih članaka iz područja biomedicinskih
i prirodnih znanosti, s naglaskom na štetne utjecaje
izloženosti različitim čimbenicima iz radnoga i životnoga
okoliša. Suradnjom sa strukovnim društvima čije smo
glasilo, nastojimo pratiti i različite specifične teme,
primjerice one vezane uz radioekologiju i zaštitu od zračenja
ili zaštitu zraka.
Izdavanje jubilarnog sedamdesetoga volumena Arhiva
uslijedilo je nakon nedavnoga svečanog obilježavanja
sedamdesete godišnjice rada naše matične ustanove i
glavnog izdavača, Instituta za medicinska istraživanja i
medicinu rada (Zagreb). Trajnom financijskom i kadrovskom
podrškom, Institut je kroz proteklih sedam desetljeća
osigurao sve preduvjete potrebne za kontinuitet u izlaženju
časopisa, omogućivši nam da se održimo na domaćoj i
međunarodnoj znanstvenoj sceni. Stoga smo za naslovnicu
prvoga broja izabrali i prigodnu sliku koja se veže uz
proslavu 70-te obljetnice Instituta, a ovaj će volumen
obilježiti i redizajn korica.

Slika 1. Zastupljenost tematskih područja među rukopisima (N =
546) objavljenima u redovitim brojevima Arhiva u razdoblju 2008.
‒ 2018.

Statistika objavljivanja Arhiva u proteklih deset godina
pokazuje kako smo se profilirali u primarno toksikološki
časopis (slika 1). Od ukupno 546 objavljenih članaka, njih
63% obrađivalo je različite toksikološke teme.
U tom je razdoblju Arhiv objavio 78% znanstvenih
sadržaja (Slika 2.), pri čemu se 60% od ukupno objavljenih
članaka odnosilo na izvorne znanstvene radove autora iz
cijeloga svijeta. Naš su časopis kao medij za objavljivanje
svojih rezultata izabrali znanstvenici iz 75 zemalja. Na tu
smo činjenicu osobito ponosni jer dokazuje kako su za rast
i napredak časopisa u današnje vrijeme podjednako važni
i multidisciplinarni pristup i multikulturalnost.
Kvaliteta objavljenih članaka iz godine u godinu u
stalnom je porastu, što se vidi i iz trenutačne vrijednosti
h-indeksa od 24, izračunane na osnovi članaka objavljenih
od 2008. do danas. Čimbenik odjeka Arhiva također je u
uzlaznoj putanji, osobito petogodišnji IF, koji iznosi 1,335.
Arhiv je danas indeksiran u trima najvažnijim svjetskim
citatnim bazama: Web of Science – Science Citation Index
Expanded, Medline/PubMed, SCOPUS te u brojnim drugim
manjim citatnim bazama. Prema izvješću In Cites Journal
Citation Reports®Clarivate Analytics iz lipnja 2018., naš
je časopis na osnovi postignuća ostvarenih u prethodnoj
godini svrstan u četvrti kvartil (Q4) u područjima Public,
Environmental&Occupational Health i Toxicology.
Posljednjih desetak godina uredništvo Arhiva na
razmatranje zaprima velik broj rukopisa, što je neminovno
dovelo i do veće selektivnosti u probiru sadržaja koji će u
konačnici biti objavljeni. Prosječna godišnja stopa odbijanja
kreće se od 60 do 70%.
Održavanju i podizanju kvalitete objavljivanja u Arhivu
zasigurno je pridonijela i suradnja s vrsnim domaćim i
međunarodnim stručnjacima, uključenima u Savjetodavni
urednički odbor Arhiva ili u bazu naših suradnika
recenzenata, u koju je tijekom proteklih desetak godina bilo
uključeno više od 1000 članova.
Naš se časopis beskompromisno zalaže za kvalitetnu
prosudbu znanstvenih i stručnih sadržaja koje objavljujemo,
a dodana vrijednost uređivačkoga rada sastoji se i u aktivnoj
pomoći u jezičnom uređenju rukopisa i edukaciji mladih
autora. Arhiv je redoviti član Odbora za izdavačku etiku
(Committee on Publication Ethics, COPE) i zauzima se za
poštovanje visokih etičkih standarda u objavljivanju.
Suradnjom s inozemnim izdavačem Arhiva De Gruyter
Open (Sciendo), izvornost svakoga zaprimljenoga rukopisa
provjerava se pomoću programskoga paketa iThenticate:
Plagiarism Detection Software. Uslugom Crossref
Similarity Check provjerava se autentičnost zaprimljenih
rukopisa u usporedbi s golemom bazom u svijetu objavljenih
sadržaja. Namjera je uredništva provjerom svih rukopisa
pristiglih u Arhiv osigurati vjerodostojnost znanstvenih i
stručnih informacija koje časopis objavljuje i spriječiti bilo
kakve zlouporabe objavljenih sadržaja.
Arhiv se također zalaže za potpuno otvoren pristup svim
svojim objavljenim sadržajima te smo čitateljstvu omogućili
pregled svih redovitih brojeva objavljenih od 1946. do danas

Slika 2. Udio pojedinih kategorija znanstvenih i stručnih članaka u ukupnom broju rukopisa koje je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
objavio u razdoblju 2008. ‒ 2018.

i najvažnijih suplemenata na portalu Hrčak (na poveznici
https://hrcak.srce.hr/aiht).
Nadamo se da će nas naši redoviti čitatelji pratiti i
ubuduće te u Arhivu naći korisne teme za svoj
znanstvenoistraživački i stručni rad. Kako bismo održali
postignute standarde kvalitete objavljivanja, nadamo se da
će autori dosad objavljenih članaka nastaviti suradnju s
Arhivom. Međutim, naši su dugoročni ciljevi usmjereni k
stalnom unaprjeđenju i podizanju kvalitete, za što je od
iznimne važnosti objavljivanje aktualnih i suvremenih

znanstvenih sadržaja i najnovijih spoznaja iz znanstvenih
disciplina koje su u fokusu časopisa. Stoga ovom prigodom
pozivam potencijalne autore, osobito iz područja
toksikologije, medicine rada te psihologije rada, zdravstvene
ekologije, kemije, biokemije, biologije, farmakologije i
drugih srodnih disciplina na aktivnu suradnju s uredništvom
Arhiva u kojoj se mogu okušati kao autori članaka i drugih
priloga.
dr. sc. Nevenka Kopjar, Glavna urednica

