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OD REDAKCJI

Kosmos, podobnie jak i wiele innych czasopism naukowych i popularno
naukowych w Polsce, znalazł się obecnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Koszty wydawnicze wielokrotnie przewyższają zysk ze sprzedaży a dotacja 
otrzymywana z Komitetu Badań Naukowych przez Polskie Towarzystwo Przyrod
ników im. Kopernika jest niewystarczająca na ich pokrycie. Podejmujemy więc 
współpracę z nowym wydawcą— Medyczną Agencj ą Wydawniczo-Informacyj ną, 
utworzoną w celu tańszego wydawania czasopism i książek naukowych. Wydaw
nictwo to przejmuje również stopniowo kolportaż pisma od dotychczasowych 
dystrybutorów. Pozwoli to nam na usprawnienie rozprowadzania pisma, lepsze 
poznanie stałych Czytelników Kosmosu i dotarcie do tych, którzy nie otrzymują 
go jeszcze systematycznie. Powinno to podnieść nakład pisma i tym samym 
obniżyć koszty jego wydawania. Ze względu na stale rosnące koszty usług poli
graficznych zostaliśmy zmuszni niestety do podniesienia ceny 1 zeszytu, rozwa
żamy także możliwość dalszego jej podniesienia za egzemplarze w prenumeracie 
bibliotecznej. Mamy nadzieję, że spotka się to z pełnym zrozumieniem Czytelni
ków.

Utrzymując dotychczasowy charakter Kosmosu, jako pisma informującego 
o najnowszych osiągnięciach nauk biologicznych i ich pogranicza z innymi dzie
dzinami nauki, chcemy bardziej konsekwentnie niż dotychczas adresować 
zamieszczane w nim artykuły do niespecjalistów: pracowników naukowych, na
uczycieli i studentów. Powinni znaleźć w nim interesujące dla siebie teksty także 
wszyscy inni Czytelnicy z wyższym wykształceniem, zainteresowani problemami 
biologii. Poza artykułami informacyjnymi będziemy nadal zamieszczać teksty 
dyskusyjne, informacje o działalności placówek naukowych, o zjazdach i konfe
rencjach naukowych oraz recenzje książek i podręczników. W ostatnich latach 
podejmowaliśmy wysiłki w celu uatrakcyjnienia treści Kosmosu wydając w każ
dym roku zeszyty tematyczne, poświęcone różnym aktualnym zagadnieniom 
biologii; były to między innymi zeszyty pt.: Wybrane zagadnienia współczesnej 
biotechnologii (1989), Człowiek-Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (1990), 
Rytmy biologiczne (1991), Funkcje ruchowe komórek i Zagadnienia immunologii 
(1992). Kontynuując tę tradycję w bieżącym roku zamierzamy oddać do rąk 
Czytelników trzy takie zeszyty. Poza obecnym, poświęconym problematyce glo
balnych zmian środowiska przyrodniczego, będą to zeszyty prezentujące próbie-
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matykę zrównoważonego ekologicznie rozwoju gospodarczego świata („Szczyt 
Ziemi” konferencja ONZ w Rio de Janerio w 1992 r.) i Polski oraz ostatnie 
osiągnięcia badań nad mózgiem. Mamy nadzieję, że wzbudzą one szerokie zain
teresowanie i przyczynią się do wzrostu liczby Czytelników. W przyszłym roku 
zamierzamy zmienić na większy obecny format Kosmosu i jego szatę graficzną, 
aby sprostać współczesnym tendencjom wydawniczym.

Zwracamy się do wszystkich naszych Czytelników z gorącym apelem
0 przyjście z pomocą pismu poprzez dalszą jego prenumeratę i zachęcanie do 
prenumeraty zarówno indywidualnych odbiorców, jak i przyrodnicze oraz szkolne 
biblioteki, w których nie ma jeszcze Kosmosu. Zapraszamy również do dalszego 
udziału w jego wydawaniu przez nadsyłanie artykułów, recenzji i innych tekstów 
do publikacji, a także krytycznych uwag i dezyderatów dotyczących treści, pozio
mu i formy pisma.

Niech naszym wspólnym celem będzie upowszechnianie w kraju osiągnięć 
nauki i podnoszenie poziomu edukacji przyrodniczej społeczeństwa poprzez kon
tynuowanie edycji Kosmosu, pisma o tak dużych zasługach i niemal studwudzie- 
stoletniej (bo od 1876 roku) tradycji.

Dziękujemy Wydawnictwu Naukowemu PWN za wieloletnią, życzliwą
1 dobrze układającą się współpracę. Mamy nadzieję, że nasza współpraca 
z Medyczną Agencją Wydawniczo-Informacyjną ułoży się jeszcze lepiej.
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