SZANOWNI PAŃSTWO AUTORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY KOSMOSU,
Oddając w Państwa ręce najnowszy numer KOSMOSU, rozpoczynający kolejny rocznik
w naszej długiej historii, i życząc Państwu bardzo dobrego roku 2017 i wszystkich następnych, pozwalam sobie zwrócić uwagę na kilka nowości. Niestety, nie mogę poinformować o
dobrej zmianie naszej sytuacji finansowej, bowiem wydawanie KOSMOSU ciągle jest „naszą
sprawą” (czyli bez dotacji ministerialnej), wspieraną regularnie przez Wydawnictwo UMK w
Toruniu i, doraźnie, przez dobrowolne wpłaty Autorów, a także sporadycznie, przez sponsorów pozyskiwanych dla poszczególnych aktywności wydawniczych.
Natomiast w minionym roku uzyskaliśmy z MNiSW dofinansowanie DUN, przeznaczone
na realizację konkretnych zadań, istotnych dla jakości naszego czasopisma. A więc przede
wszystkim przeprowadziliśmy digitalizację pięciu roczników archiwalnych, skutkiem czego
na naszej stronie kosmos.icm.edu.pl w zakładce „Archiwalia” mogą Państwo zapoznawać się
z zawartością KOSMOSU już od 1997 r.! Oznacza to, że aktualnie mamy e-dostęp do roczników KOSMOSU z ostatnich 20 lat (na 140 lat istnienia). Spodziewam się życzliwego przyjęcia tej nowości, zwłaszcza przez tych Państwa, którzy wykazują niesłabnące zainteresowanie archiwalnymi zeszytami naszego pisma.
Drugie zadanie sfinansowane przez MNiSW w 2016 r. to rozpoczęcie unowocześniania
procedury wydawniczej KOSMOSU, połączone w przebudową naszej strony internetowej –
jej początki mogą Państwo śledzić na naszej nowej stronie kosmos.ptbioch.edu.pl – ciągle
jeszcze in statu nascendi.
Trzecie, to walka z plagiaryzmem. Wykorzystując przyznaną nam sumę przeprowadziliśmy analizę antyplagiatową manuskryptów nadesłanych w ostatnim czasie do naszej redakcji, dzięki czemu mamy pewność, że artykuły wydrukowane w No4/2016 oraz przygotowane
do zamieszczenia w No1 i 2/2017 są w pełni oryginalne i wolne od podobieństw, wykrywanych przez zastosowany system antyplagiatowy. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość,
świadczy bowiem o poważnym i solidnym podejściu naszych Autorów do pisanych dla nas
artykułów i wysokim ich poziomie.
Tyle o zeszłorocznym dofinansowaniu z MNiSW – co będzie w bieżącym roku? Wielka
niewiadoma!!!! Ufam jednak, że zdołamy kontynuować podjęte działania.
Rok bieżący rozpoczynamy nową inicjatywą redakcyjną. Postanowiliśmy bowiem „ocalić
od zapomnienia” pamięć o nieżyjących, wielkich polskich uczonych, zasłużonych w dziedzinie nauk przyrodniczych, propagowanych w KOSMOSIE od 140 lat. Punktem wyjścia jest
drukowane obecnie wspomnienie o niedawno zmarłym światowej sławy embriologu, profesorze Andrzeju K. Tarkowskim, którego sylwetkę kreślą wychowankowie Profesora. Będą to
zatem regularnie ukazujące się artykuły wspomnieniowe, niemające jednak charakteru oficjalnego czy encyklopedycznego, ani tym bardziej nie będziemy się kierować chronologią.
Pierwszych kilka sylwetek wielkich polskich przyrodników już mamy wytypowanych, liczymy
też na sugestie naszych Czytelników – czyją drogę życiową i dzieło naukowe chcieliby Państwo znaleźć na naszych stronach? Redakcja pozostaje otwarta na propozycje.
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