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trakcie posiedzenia Komitetu Biotechnologii (29.03.2010 r.)
– zgodnie ze swymi deklaracjami z pocz¹tku aktualnej kadencji
– kolejny raz przedstawi³em sw¹ rezygnacjê z funkcji redaktora
naczelnego kwartalnika „Biotechnologia” i zaproponowa³em kandydaturê prof. Marka Figlerowicza na tê funkcjê (od 1.01.2011 r.).
Swe zadania szefa Redakcji pe³niê od pocz¹tku istnienia pisma, czyli od 1988 r., realizuj¹c za³o¿ony merytoryczny i wydawniczy profil kwartalnika. Obecna formu³a „Biotechnologii” jest
przyjmowana z ogólnym uznaniem, choæ jednoczeœnie oczekuje
siê by sta³o siê ono noœniejszym czasopismem bez szeroko rozumianych barier, jednak¿e, jak siê wydaje, trudno oczekiwaæ aby
kwartalnik przegl¹dowy w jêzyku polskim móg³ staæ siê pismem
o zasiêgu miêdzynarodowym. Taki cel mo¿na zrealizowaæ jedynie
poprzez zmianê formu³y pisma. „Biotechnologia” jest natomiast
indeksowana przez: Thomson Scientific w: Biosis Previews, Biological Abstracts i w Chemical Abstract Service (CAS); oraz w bazach danych: AGRO-LIBREX: http://agro.icm.edu.pl, Elsevier Bibilographic Databases: SCOPUS: http://www.info.scopus.com; Index Copernicus, Journal Evaluation Department: www.indexcopernicus.com, POLISH SCIENTIFIC JOURNALS CONTENTS –
AGRIC.& BIOL. SCI.: http://psjc.icm.edu.pl, Internetowy „Serwis
biotechnologiczny”: http://www.biotechnologia.com.pl, serwis Polskiej Federacji Biotechnologii: www.pfb.p.lodz.pl, www.ibch.poznan.pl.
W trakcie plenarnego posiedzenia Komitetu Biotechnologii
przyjêta zosta³a kandydatura prof. Marka Figlerowicza, obecnego sekretarza Redakcji, jako przysz³ego redaktora naczelnego,
jak równie¿ zaakceptowano przedstawion¹ przez Kandydata koncepcjê zmian i dalszego rozwoju kwartalnika. Redaktor-elekt
przedstawia swe plany w tym numerze „Biotechnologii”.
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Szanowni Czytelnicy, mam przyjemnoœæ prowadzenia jeszcze dwóch kolejnych
numerów „Biotechnologii”. Bie¿¹cy zeszyt poœwiêcony jest zagadnieniom in vitro
w technologii produkcji roœlin oraz w pracach badawczych. Redakcja dziêkuje Pani
Profesor El¿biecie Zenkteler za naukowe przygotowanie tego bloku tematycznego.
Merytoryczny wstêp do tego zagadnienia stanowi tekst prof. S. Malepszego, który
jest bardzo zaanga¿owany w tê problematykê. Warto jednoczeœnie zwróciæ uwagê,
¿e technologie in vitro w zastosowaniu do rozmna¿ania roœlin stanowi¹ jedn¹ z bardzo niewielu nowoczesnych technik bio, które w Polsce przyjê³y siê w prawdziwie
przemys³owej skali.
Zapraszam do lektury

Dwie ostatnie dekady to czas wielkich przemian w ca³ym naszym Kraju. Nie ominê³y one tak¿e i nauki polskiej, polskich uczelni wy¿szych oraz instytutów badawczych. W przypadku nauk przyrodniczych czynnikami dodatkowo zwiêkszaj¹cymi
zarówno tempo, jak i zasiêg zachodz¹cych przeobra¿eñ by³y prze³omowe odkrycia
dokonane w tym okresie i zwi¹zane z nim procesy tworzenia i rozwoju nowych
dziedzin wiedzy – genomiki, proteomiki, bioinformatyki, czy bionanotechnologii.
Wydarzenia te odcisnê³y swoje piêtno tak¿e i na biotechnologii. Nowo powsta³a sytuacja zmusi³a nas do zweryfikowania wielu dotychczasowych pogl¹dów równie¿
i tych dotycz¹cych celów i sposobów funkcjonowania kwartalnika „Biotechnologia”.
Zaproponowane zmiany skoncentrowane zosta³y wokó³ trzech g³ównych zagadnieñ
– na umiêdzynarodowieniu czasopisma poprzez jego wprowadzenie na listê filadelfijsk¹ i uzyskanie indeksu Impact Factor, na lepszej integracji podstawowych dzia³ów
biotechnologii oraz na szerszym wprowadzeniu problematyki zwi¹zanej z nowymi
dziedzinami takimi jak bioinformatyka lub bionanotechnologia.
Planujemy, by w nowej formie czasopismo zaczê³o ukazywaæ siê ju¿ od pocz¹tku
2011 r. Oznacza to, ¿e od przysz³ego roku by³oby ono wydawane w jêzyku angielskim, w formacie zbli¿onym do A4. Utrzymane zostan¹ podstawowe regu³y dotycz¹ce rodzaju publikowanych prac. Bêd¹ to artyku³y eksperymentalne i przegl¹dowe, które uzyska³y pozytywn¹ opiniê dwóch zewnêtrznych recenzentów oraz kolegium redakcyjnego. Dodatkowo planujemy zmianê sposobu sk³adania prac do redakcji. Manuskrypty przesy³ane bêd¹ jedynie w wersji elektronicznej poprzez spe8
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cjalnie przygotowany system. Ponadto planujemy stworzenie strony internetowej
czasopisma, na której zamieszczone zostan¹ wszelkie informacje na jego temat. Ze
strony tej bêdzie mo¿na pobraæ elektroniczn¹ wersjê wczeœniej opublikowanych artyku³ów. D³ugofalowym celem opisanych zmian jest przekszta³cenie „Biotechnologii” w kwartalnik wydawany w wersji ca³kowicie dostêpnej dla wszystkich Czytelników (open access).
Wierzê, ¿e zaproponowany sposób przekszta³cenia „Biotechnologii” spotka siê
ze zrozumieniem i pe³n¹ aprobat¹ Czytelników. Proszê zatem, o jego aktywne
wsparcie poprzez publikowanie swoich prac w kwartalniku.
redaktor elekt
Marek Figlerowicz
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