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NOWE PERIODYKI I SERIE 

NEW JOURNALS AND SERIES

POLISH BOTANICAL JOURNAL

Polish Botanical Journal to nowy tytuł dobrze 
znanego czasopism a Fragmenta F loristica e t Geobo-

tanica. Zachow ano ciągłość num eracji, d latego też 
p ierw szy num er, który ukazał się w  lutym  2001 r. pod 
now ą nazwą, to tom  46( 1). Zm iana tytułu jest wyra
zem  naturalnych przem ian, jak im  ulegało to czasopis
mo w ciągu blisko półw iecza istnienia -  od publikacji 
o  florze i roślinności Polski, m ających charakter lo
kalny, pisanych w języku  polskim , po artykuły o szer
szym znaczeniu, dotyczące taksonom ii, geografii ro
ślin, zróżnicow ania roślinności, napisane po angiel
sku, co nadawało mu charakter czasopism a mię
dzynarodow ego. Jak pisze w przedm ow ie do pier
wszego zeszytu prof. Z. M irek, dyrektor Instytutu Bo
taniki im. W. Szafera Polskiej Akadem ii Nauk -  wy
dawcy czasopism a, zm iana tytułu odzw ierciedla jego  
pozycję jak o  w iodącego polskiego czasopism a bota
nicznego o takim  profilu. W Polish B otanical Journal 
publikow ane będą ory ginalne prace z zakresu szeroko 
pojętej nauki o roślinności, biosyslem atyki (w tym 
anatom ii roślin, cytologii i em briologii), geografii ro
ślin, ewolucji i ekologii. W szystkie prace będą recen
zow ane przez przynajm niej dw óch niezależnych re
cenzentów'. W  m iędzynarodow ym  składzie rady reda
kcyjnej są m.in. lak znani botanicy, jak  W . Ci re u ter, 
H. Hertel, .1. W. Kadcrcit, D. M. M oore. C. A. Stace, 
H. Sukopp. K. Urbańska. O m aw iane czasopism o ma
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ładną, kolorow ą okładkę, jest w ydaw ane w układ/.ie 
dw utom owym , na dobrej jakości papierze kredowym , 
co zapew nia w ysoką jakość rycin i fotografii, także 
kolorowych.

Sprzedaż bezpośrednią i w ysyłkow ą Polish B ota
nical Journal prow adzi: Dział W ydaw nictw , Instytut 
Botaniki im. W. Szafera, Polska A kadem ia Nauk, Lu
bicz 46, 3 1 -512  K raków; lei. +{!2) 4215144, fax: 
+(12) 4219790; e-m ail: cdoffice@ ib-pan.krakow .pl.
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