Od Redakcji
Kiedy w roku 1994 wraz z prof. Ryszardem Ochyrą objąłem funkcję redaktora nowego
czasopisma (wówczas wydawanego raz w roku, zaś od 2004 r. dwa razy w roku) Fragmenta Floristica et Geobotanica series Polonica, nie przypuszczałem, że mój z nim związek będzie tak długi, bo aż do roku 2015!
Jednakże nic nie trwa wiecznie. Zmiany są nieuniknione, nadszedł więc czas, aby dać
następcy możliwość wprowadzenia w życie nowych pomysłów i rozwiązań, zwłaszcza
w obliczu sporych zmian, jakie dotyczą sposobu wydawania piśmiennictwa naukowego.
Pismo było wydawane w języku polskim, początkowo równolegle z wersją angielskojęzyczną (jako Series Polonica). Od roku 2000, po likwidacji angielskojęzycznej wersji
pisma, zyskało status pisma samodzielnego, jednakże kontynuującego tradycje dawnego
czasopisma, założonego w latach 50. XX w. przez prof. Bogumiła Pawłowskiego i grupę
botaników rekrutujących się z Polskiego Towarzystwa Botanicznego, poprzez zachowanie
poprzedniej nazwy z dodatkiem – Polonica. Przez ponad 20 lat pismo spełniało ważną
rolę, dostarczając wielu interesujących informacji zwłaszcza (chociaż nie tylko) z zakresu
florystyki, taksonomii i geografii roślin.
Przez cały ten okres nie narzekaliśmy w Redakcji na brak materiałów. Wśród autorów
artykułów i notatek byli znani i doświadczeni badacze, jak też młodzi naukowcy, zaczynający dopiero swoją karierę.
Ufamy, że będzie tak również w tych trudnych czasach, pomimo braku zrozumienia dla
publikacji w języku ojczystym, jak również dla czasopism wydawanych po polsku. Nasze
czasopismo, z tak wielkimi tradycjami i tak zasłużone dla polskiej botaniki było i powinno
pozostać miejscem, w którym będą zamieszczane wyniki badań na rodzimą florą i roślinnością. Zwłaszcza obecnie, gdy brakuje możliwości publikowania tego rodzaju prac w tzw.
wysoko punktowanych czasopismach.
Bardzo zachęcamy, aby na łamach Fragmenta oprócz artykułów i notatek pojawiały
się także recenzje oraz polemiki na tematy, zasługujące na przedyskutowanie i wymianę
poglądów. Te słowne pojedynki mogą przecież pobudzić do aktywności i do działania nie
tylko polemistów, ale także czytelników.
Moje miejsce w „fotelu redaktorskim” zajmie teraz Pani dr. hab. Magdalena Szczepaniak, wieloletni sekretarz Redakcji, mająca w tej pracy duże doświadczenie. Zatem z całym
zaufaniem i wiarą w pomyślną przyszłość czasopisma powierzam Jej losy Fragmenta. Dziękuję Pani Doktor za wieloletnią owocną, zgodną współpracę i serdecznie życzę powodzenia!
Ludwik Frey
Redaktor honorowy
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Dotychczasowe zasługi Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica trzeba na bieżąco uzupełniać, stąd konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji w celu stałego
podnoszenia jakości czasopisma i dostosowania do obecnych potrzeb i wymogów. Najważniejsze zmiany, które zostały zainicjowane, polegają na rozszerzeniu zakresu tematycznego
czasopisma i możliwość publikowania prac z zakresu paleobotaniki oraz archeobotaniki,
a także na kierowaniu zaproszeń do autorów z propozycją publikowania wartościowych
prac przeglądowych. Powołani redaktorzy tematyczni w poszczególnych dziedzinach botaniki w aktywny sposób będą współdecydowali o wyborze niezależnych recenzentów i prac
do publikacji. Serdecznie witamy nowych członków Rady Redakcyjnej: Elżbietę Cieślak,
Piotra Mleczko, Grażynę Szarek-Łukaszewską i Agnieszkę Wacnik, pełniących funkcję
redaktorów tematycznych oraz Monikę Podgórską. Nowym sekretarzem redakcji została
Magdalena Moskal-del Hoyo.
Począwszy od bieżącego zeszytu, wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna
i wszystkie prace są w pełnej wersji dostępne w Internecie (pod załączonym adresem).
Jednocześnie stopniowo są udostępniane archiwalne publikacje i docelowo wszystkie będą
do wglądu na stronie Internetowej czasopisma. W celu szerszego odbioru publikacji (umiędzynarodowienia) zaleca się autorom, aby streszczenie w języku angielskim (Summary)
zredagowane było w formie syntetycznego skrótu pracy, zawierającego wszystkie składowe
pracy naukowej: wstęp z określonym celem pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję oraz
najważniejsze konkluzje i wnioski. Cały proces redakcyjny, od złożenia manuskryptu pracy
do redakcji, poprzez recenzje, aż do ostatecznej wersji publikacji, odbywać się będzie za
pośrednictwem Platformy Wydawniczej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (dostępnej pod załączonym adresem).
Mamy nadzieję, że dokonane zmiany przyczynią się do utrzymania, a nawet podniesienia poziomu merytorycznego czasopisma. Chcąc zachęcić Państwa do współpracy i publikowania wyników swoich badań, trzeba zwrócić jeszcze uwagę na niewątpliwe atuty
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, którymi są: (i) zamieszczenie w wykazie
punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; (ii) indeksowanie
czasopisma w bazach: AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Index Copernicus,
SCOPUS, Google Scholar, WorldCat oraz Polish Scientific Journals Contents; (iii) przestrzeganie standardów publikowania w zakresie recenzowania i autorstwa prac; oraz (iv)
terminowość druku.
Poczytuję sobie za zaszczyt powierzenie mi funkcji redaktora Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica i dziękuję za dobre życzenia Panu prof. Ludwikowi Freyowi,
licząc w dalszym ciągu na współpracę i wsparcie.
W Krakowie, 16. listopada 2015 r.
Magdalena Szczepaniak
Redaktor

