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Kronika
Posiedzenie
Rady Konsultantów Naukowych
dwumiesi´cznika Nowotwory
W dniu 25 lutego 2000 r. odby∏o si´ drugie „nieborowskie” posiedzenie Rady Konsultantów Naukowych Nowotworów.
Spotkanie poprzedzone by∏o wernisa˝em wystawy
„Rada Konsultantów Naukowych Nowotworów w karykaturze Leszka Woêniaka” oraz prezentacjà ksià˝ki o tym
samym tytule. Przemi∏a ta uroczystoÊç odby∏a si´ w siedzibie Zbiorów Specjalnych i Dawnej Ksià˝ki Medycznej
G∏ównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Zbiory Specjalne mieszczà si´ w zabytkowym pawilonie dawnego
Szpitala Ujazdowskiego, pomi´dzy Ogrodem Botanicznym, a Zamkiem Ujazdowskim. Album prof. Woêniaka
b´dzie przedmiotem osobnego doniesienia w nast´pnym
zeszycie naszego pisma.

W∏aÊciwe posiedzenie Rady odbywa∏o si´ w Nieborowie. Staje si´ tradycjà, ˝e spotkania Rady odbywajà si´
w scenerii tej pi´knej siedziby radziwi∏∏owskiej.
Dyskutowano m.in. o sposobie recenzowania prac.
Recenzowanie mo˝e odbywaç si´ w sposób tradycyjny
(anonimowy), otwarty dla autorów (autorzy znajà nazwisko recenzenta) i otwarty dla czytelników (nazwisko recenzenta drukowane jest obok ocenianej przez niego pracy). Dotychczas wi´kszoÊç pism na Êwiecie stosuje klasyczny sposób oceniania. Postanowiono, ˝e taki sposób
pozostanie te˝ nadal w Nowotworach. Mówiono te˝ o zasadnoÊci drukowania komentarzy przy pracach oryginalnych. Redaktor zaproponowa∏ zniesienie dzia∏u „Przeglàd piÊmiennictwa Êwiatowego”; uzyskiwanie streszczeƒ

Cz∏onkowie Rady i goÊcie przed budynkiem Zbiorów Specjalnych i Dawnej Ksià˝ki Medycznej, gdzie odbywa∏ si´ wernisa˝ wystawy
„Rada Konsultantów Naukowych dwumiesi´cznika Nowotwory w karykaturze Leszka Woêniaka”.
Od lewej: prof. Jan Steffen, prof. Czes∏aw Radzikowski, prof. Barbara Gwiazdowska, prof. Zygmunt Paszko, prof. Eugeniusz Butruk,
dr Andrzej Kawecki, prof. Janina Dziukowa, dr Andrzej Cichocki, prof. Andrzej Kopacz, prof. W∏odzimierz Olszewski, prof. Tadeusz
Lewiƒski, Alicja Kuss, doc. Janusz Siedlecki, doc. Jan Kulpa, prof. To∏wiƒski, prof. Janina Markowska, prof. Zofia Kietliƒska, prof. Jan
Sko∏yszewski, prof. Andrzej Ku∏akowski, doc. Jacek Fijuth, prof. Bogus∏aw Maciejewski, doc. Andrzej Szaw∏owski, prof. Marian Reinfuss, doc. Edward Towpik, dr Ma∏gorzta Symonides, dr Jerzy Jarosz, prof. Jerzy Meyza (fotografowa∏ dr Janusz Meder).
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Posiedzenie Rady odbywa∏o si´ w pi´knej scenerii
pa∏acu w Nieborowie

napotyka na du˝e trudnoÊci, a ich dobór jest przypadkowy. Cz∏onkowie Rady zdecydowali, ˝e dzia∏ taki powinien
prowadziç osobny redaktor dzia∏u; je˝eli nie b´dzie to
mo˝liwe, nale˝y z przeglàdu zrezygnowaç.
Zasadnicza cz´Êç obrad poÊwi´cona by∏a kierunkom dalszego rozwoju Nowotworów w Êwietle punktacji
czasopism medycznych (rankingu), wprowadzonej przez
Komitet Badaƒ Naukowych. Zasady tej punktacji przedstawi∏ doc. Edward Towpik, a obszernie skomentowa∏
prof. Jan Steffen. Ocena dzia∏alnoÊci placówek naukowych (a w konsekwencji – alokacja Êrodków finansowych
na dzia∏alnoÊç statutowà) b´dzie prowadzona m.in.
w oparciu o punktacj´ zgromadzonà poprzez publikowanie prac. Punkty przyznawane za publikacj´ zale˝ne b´dà
od pozycji, jakà czasopismo, w którym si´ publikuje, zajmuje na liÊcie rankingowej KBN. Innymi s∏owy – za publikowanie w pismach ocenianych wysoko otrzymywaç si´
b´dzie kilkakrotnie wi´cej punktów. Umocnià si´ wi´c
pisma, w których autorzy b´dà starali si´ – ze wzgl´du
na wysokà punktacj´ – umieszczaç swe prace.
System punktowania, wyraênie oddzielajàcy czasopisma reprezentujàce powa˝ne towarzystwa i instytuty naukowe, od mno˝àcych si´ efemeryd jest niewàtpliwie
krokiem we w∏aÊciwym kierunku. Ulega∏ on b´dzie z pewnoÊcià modyfikacjom i udoskonalaniu, ale jest ju˝ faktem, z którym liczyç si´ muszà zarówno autorzy, jak i redaktorzy. System ten nie b´dzie oboj´tny równie˝ dla czytelników. Muszà oni zdawaç sobie spraw´, ˝e b´dzie on
w istotnym stopniu wp∏ywa∏ na kszta∏t czasopism.
Jednym z elementów branych pod uwag´ przy punktacji jest j´zyk publikacji. Rada Konsultantów Naukowych dyskutowa∏a nad stopniowym wprowadzaniem j´zyka angielskiego do Nowotworów. Sprawa ta wywo∏uje
wiele emocji, ale tendencja taka (podejmowana ju˝ zresztà przez inne medyczne czasopisma polskie) jest nieuchronna, m.in. w Êwietle zmierzania Polski do Unii Europejskiej. Najwi´cej zwolenników mia∏a koncepcja zamieszczania prac oryginalnych po angielsku, z obszernymi
streszczeniami polskimi, a pozosta∏ych – nadal po pol-

sku. Jest to zbie˝ne z opiniami wyra˝anymi przez czytelników Nowotworów w ostatnio rozes∏anej ankiecie.
Dyskusj´ kontynuowano, w mniej oficjalnej formie,
podczas wspólnej kolacji w Sali Weneckiej, a potem –
w trakcie kuluarowych rozmów przy kominku w s∏ynnej,
zawierajàcej 15 000 woluminów, bibliotece nieborowskiej.
Doc. dr hab. med. Edward Towpik
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