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Szanowni Państwo

Zespól Nauk Rolniczych i Leśnych Komitetu Badań Naukowych od kilku lat na 
różnych spotkaniach podnosił sprawę liczby i poziomu czasopism naukowych 
i naukowo-technicznych funkcjonujących w tym obszarze nauki. W porównaniu 
z innymi krajami oraz dziedzinami nauki w Polsce sytuacja wydaje się niepokoją
ca. Z zakresu problematyki rolnictwa, leśnictwa i dyscyplin pokrewnych ukazuje się 
u nas blisko 200 tytułów, spośród których wiele ma relatywnie niską rangę, 
a jedynie kilka znajduje się na Liście Filadelfijskiej.
W tym kontekście za szczególnie niekorzystne można uznać istnienie w każdej 
uczelni rolniczej odrębnych czasopism poświęconych dyscyplinom wiedzy reprezen
towanym przez poszczególne wydziały. Sprawia to, że w każdej dyscyplinie wydaje 
się po kilka zeszytów, które w większości ukazują się nieregularnie, mają lokalny 
zasięg wskutek zamieszczania prac głównie własnych autorów oraz niezbyt wysoki 
poziom. Dlatego Zespól P06 od początku popierał ideę utworzenia w poszczególnych 
dyscyplinach nauk rolniczych i leśnych jednego akademickiego czasopisma nauko- 
wego (wydawanego przez ivybraną uczelnię), w którym publikowaliby specjaliści 
danej branży z kraju i zagranicy. Dobrym krokiem w tym kierunku było utworzenie 
staraniem Ośrodka Wrocławskiego elektronicznego periodyku „Electronic Journal 
of Polish Agricultural Universities", któremu stosunkowo szybko udało się uzyskać 
poziom umożliuńający przyznanie wysokiej kategorii w rankingu Zespołu P06. 
Mamy nadzieję, że fakt ten zachęcił środowisko do publikowania swoich prac w tym 
czasopiśmie, a redakcje do dokonywania starannej ich selekcji.
Z jeszcze większym zadowoleniem witamy powołanie, na podstawie porozumienia 
JM Rektorów wszystkich uczelni rolniczych, czasopisma ,A.cta Scientiarum Polo- 
norum”, w ramach którego przewiduje się wydawanie kilkunastu serii specjalis
tycznych, z redakcjami w ośrodkach mających w danej dziedzinie odpouńednią 
renomę i dośuńadczenie edytorskie. Jesteśmy przekorami, że wiele z tych serii 
w niedługim czasie spełni kryteria wymagane przy nadawaniu najwyższych 
kategorii na listach Zespołu P06 i innych zespołów Komitetu Badań Naukowych.
Życząc Zespołom Redakcyjnym powodzenia w niełatwej pracy edytorskiej, zachęca
my wszystkich do publikowania wyników swoich badań w nowym czasopiśmie.
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