
Od Redakcji

Mijają dwa lata od chwili wprowadzenia zmian w składzie i funkcjonowa-
niu Redakcji „Wiadomości Entomologicznych”. Spośród wyzwań, jakie sta-
wały wówczas przed nowo powołaną redakcją, na pierwszy plan wysuwała się
potrzeba gruntownych zmian w komunikacji z autorami. Jeśli sądzić po opi-
niach, które docierają do Redakcji odnieśliśmy w tym zakresie znaczny po-
stęp, choć trudno jeszcze mówić o pełnej satysfakcji.

Kolejnym postulatem było zwiększenie objętości prac publikowanych nie-
odpłatnie. Dziś widać, iż było to posunięcie słuszne, które wygenerowało po-
jawienie się obszernych opracowań materiałowych. Z drugiej jednak strony,
jak pokazała praktyka, wydłużyło również kolejkę prac oczekujących na pu-
blikację.

Z akceptacją znacznej części środowiska entomologicznego spotkała się
również inicjatywa zwiększenia liczby publikacji anglojęzycznych i rozsyłania
„egzemplarzy autorskich” w formie plików PDF. Działania te poprawiły do-
stępność informacji publikowanych na łamach czasopisma i znacznie przy-
spieszyły ich obieg naukowy. Dziś wersje elektroniczne docierają do zainte-
resowanych o wiele wcześniej niż drukowane zeszyty, a prace anglojęzyczne
zaczęły być dostrzegane również poza granicami kraju.

Najdłużej na swoje urzeczywistnienie czekał pomysł uruchomienia działu
„Karty z historii”, bowiem jego pierwszą odsłonę możecie państwo zobaczyć
dopiero w bieżącym numerze. Mamy jednak nadzieję, że zdjęcia i dokumen-
ty historyczne trafią wreszcie na karty naszego wydawnictwa i odzyskają
miejsce należne im w świadomości entomologicznej.

Patrząc na minione dwa lata dostrzegamy pierwsze oznaki osiągniętego
postępu, choć daleko im jeszcze do ideału, a słowa krytyki pobrzmiewają
równie często, jak opinie pozytywne. Dlatego wsłuchując się w zgłaszane
propozycje postanowiliśmy w bieżącym tomie, którym inaugurujemy trzeci
rok działalności Redakcji, zwiększyć objętość poszczególnych zeszytów oraz
dołożyć starań, by „Wiadomości Entomologiczne” były coraz bardziej wi-
doczne w Internecie.

      Redaktor Naczelny
Dr hab. Marek BUNALSKI
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KARTY  Z  HISTORII
PAGES FROM THE HISTORY

Entomolodzy poznańscy w 1936 roku
(zdjęcie z prywatnego archiwum Rosława LEWANDOWSKIEGO)

Entomologists from Poznań in 1936 (Rosław LEWANDOWSKI private archive)

1. Leon SADOWICZ

2. Marceli LEWANDOWSKI

3. Henryk DZIARSKI

4. Stanisław MATERNA

5. Marian SZMYT

6. Tadeusz BURYAN

7. Anastazy TRYNKA

8. Józef ZIMNY

9. Brunon STECHLIK

10. Henryk KOZŁOWSKI

11. Antoni LEWANDOWSKI

12. Bolesław KOWALSKI

13. Karol PLUCIŃSKI

14. Adam BANASEWICZ


