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Cytowany w tekście "Serwis Edytorski" znajduje si˛e pod adresem: www.calculemus.org/LGRstudies/index.html

Szanowni Państwo
Otrzymujecie wraz z tym pismem gratisowe egzemplarze "Studies", tomy 2006 i 2007, z tytułu przynależności do Towarzystwa, stawiajacego
˛
sobie za cel – w punkcie §7 Statutu – „popieranie badań w logice i jej zastosowaniach w informatyce, lingwistyce, filozofii nauki”. Tenże punkt wśród sposobów realizacji celów wymienia działalność wydawnicza˛ i
reprezentowanie interesów środowiska.
Jedno i drugie spełniałby własny organ periodyczny Towarzystwa. Może stać si˛e nim periodyk "Studies", którego
profil egzemplifikuja˛ załaczone
˛
egzemplarze. Krok w tym kierunku to formuła, że pismo wychodzi pod auspicjami Towarzystwa, przyj˛eta przez Walne Zgromadzenie 2006; skutkuje ona m.in. nabyciem przez członków prawa do egzemplarzy
gratisowych.
Majac
˛ na uwadze. że PTLiFN powstało w celu piel˛egnowania znakomitych tradycji polskiej logiki z okresu mi˛edzywojennego, trzeba założyć, że jego przyszły organ byłby pismem o wysokim światowym standardzie. "Studies", nie moga˛
si˛e nim jeszcze poszczycić, maja˛ doń jednak dobry punkt startowy. Składa si˛e nań przeszło ćwierć wieku doświadczeń
edytorskich, możliwość wejścia do grupy pism Springera (zob. Serwis Edytorski, poz. 6) oraz dobra pozycja w rankingach
KNF PAN i ministerialnych.
Szczególnie dla dalszych poczynań znaczaca
˛ jest nasza obecność na mi˛edzynarodowej liście czasopism filozoficznych opublikowanej w roku 2007 przez European Science Foundation (ESF), na której znalazło si˛e ok. 1/3 polskich
periodyków filozoficznych (zob. Serwis Edytorski, poz. 3). Sam fakt obecności jest sukcesem, natomiast fakt otrzymania
kategorii C (podobnie jak "Filozofia Nauki", "Przeglad
˛ Filozoficzny" etc), podczas gdy powyżej sa˛ kategorie B i A, jest
impulsem do opracowania strategii awansu. W tym celu projektujemy nast˛epujace
˛ działania.

Alians strategiczny "Studies" i PTLiFN
Przez alians strategiczny rozumie si˛e w ekonomii umow˛e o współpracy w realizacji wspólnego projektu dwóch lub wi˛ecej
firm (aliantów); ma to na celu wejście nowej firmy na rynek przy pomocy firm już na nim obecnych.
˛ a˛ si˛e przyczyniać
Obecność na liście ESF stanowi rekomendacj˛e co do excellence in Humanities scholarship, mogac
do assessment for promotions for research grants (zob. Serwis Edytorski, poz. 3). Oczywiście, korzystniejsza niż C
byłaby kategoria B, urealniajaca
˛ mocniej wejście na światowy rynek nauki. Jeśliby nasze pismo ja˛ zdobyło, to publikujacy
˛
w nim polscy logicy zwi˛ekszyliby znaczaco
˛ swe szanse dost˛epu do europejskich grantów badawczych itp. Czyniac
˛ to pod
auspicjami Towarzystwa, umacnialiby tym samym jego obecność w mi˛edzynarodowym kr˛egu nauki. Towarzystwo zaś –
w takim aliansie – pomogałoby pismu w uzyskaniu wyższej pozycji, właczaj
˛
ac
˛ si˛e do realizacji nast˛epujacych
˛
warunków.
— 1) Warunek wejścia do kategorii B jest uj˛ety w formule: Journals with international audiences, authors, and editorial
boards got a B (zob. Serwis Edytorski, poz. 4).
— 2) Żeby spełnić warunek 1 trzeba, żeby nasze Pismo docierało do liczacych
˛
si˛e środowisk zagranicznych, znajdujac
˛
tam ch˛etnych czytelników, autorów gotowych do publikowania oraz osoby gotowe do udziału w Radzie Naukowej (potencjalni rencenzenci) i w Redakcji.
— 3) Żeby spełnić warunek 2, trzeba rozesłać do wybranych pod tym katem
˛
środowisk zagranicznych, wraz z oferta˛
partnerstwa, egzemplarze okazowe "Studies" z taka˛ ich treścia,˛ żeby egzemplifikowała wysoki, odpowiedni do składanej
oferty, potencjał naukowy strony polskiej.
— 4) Żeby mieć materiały reprezentujace
˛ tak wysoki potencjał, pismo musi (a) otrzymywać znacznie wi˛ecej tekstów niż
po wybraniu najlepszych zostanie wydrukowane, a zarazem (b) dysponować rozległym kr˛egiem potencjalnych, wysoce
kompetentnych, recenzentów.
— 5) Alians "Studiów" z Towarzystwem stwarza realna˛ możliwość spełnienia warunków 4a i 4b. W tym celu załaczamy
˛
Ankiet˛e, która w przedstawionym tu planie jest elementem kluczowym. Plan si˛e powiedzie, jeśli otrzymamy po
˛ si˛e z zauważenia,
kilkadziesiat
˛ odpowiedzi pozytywnych na pytania 4, 5 i 8. Ważna˛ opcj˛e zawiera pytanie 5 biorace
że pojawia si˛e po polsku dużo dobrych artykułów z tematyki bliskiej "Studies" np. w "Filozofii Nauki" czy w "Studiach
Semiotycznych". Ich eksport za granic˛e w wersji angielskiej na łamach "Studies" byłby z oczywista˛ korzyścia˛ dla autorów,
dla środowiska reprezentowanego przez PTLiFN oraz czytelników zagranicznych. Pozwolić im funkcjonować jedynie po
polsku byłoby marnotrawieniem dorobku autorów i polskich szans na forum mi˛edzynarodowym.
Taki przyrost „majatku
˛
intelektualnego” umożliwiłby też podj˛ecie oferty złożonej przez przedstawicielstwo Juliusa
Springera w Polsce (zob. Serwis Edytorski, poz. 6). Oferowane w niej wejście do elitarnego kr˛egu wydawnictw naukowych Springera wydatnie podniosłoby na forum mi˛edzynarodowym pozycj˛e "Studies" i firmujacego
˛
je Towarzystwa.

Pytania do Koleżanek i Kolegów, członków PTLiFN,
o to, jaki oferuja˛ wkład w rozwój
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC

Ankieta do pobrania w formie elektronicznej ze strony
www.calculemus.org/LGRstudies/ankieta.html
Odpowiedź na adres: surowik@uwb.edu.pl

1. Imi˛e i nazwisko, stopień (mgr, dr, dr hab.), tytuł naukowy.
2. Miejsce pracy: uczelnia, wydział, instytut, zakład (ewentualnie inne, nie akademickie).
3. E-mail, ewentualnie inne sposoby kontaktu.
4. Czy masz lub planujesz teksty angielskie do publikacji w "Studies"? Na który rok (2008, 2009, 2010)? Podaj ich
tytuły.1
5. Czy masz opublikowane teksty polskie, które chciałbyś opublikować w wersji angielskiej w "Studies"? Podaj tytuł,
miejsce i dat˛e publikacji. Czy gotów jesteś dostarczyć tekst w wersji angielskiej, czy raczej liczysz na pomoc Redakcji w
dokonaniu przekładu?
6*. W jakich projektach badawczych uczestniczyłeś w ostatnich 10 latach? Jaki był do nich Twój wkład badawczy lub
organizacyjny?
7*. W jakich konferencjach mi˛edzynarodowych uczestniczyłeś aktywnie w ostatnich 10 latach? Podaj tytuły odczytów.
8. [Dotyczy osób ze stopniem dra habilitowanego.] Czy jesteś gotów do recenzowania rocznie (gratis) dwóch lub trzech
prac nadsyłanych do "Studies"? Jeśli tak, to jakiej mogłyby one dotyczyć problematyki? Podajemy przykładowo kategorie
tematów (bez pretendowania do rozłaczności
˛
klasyfikacji).
Teoria dowodu, gramatyki formalne, semantyka logiczna, teoria rekursji, metamatematyka, teoria złożoności obliczeniowej, automatyczne dowodzenie twierdzeń, modelowanie zjawisk przez symulacje komputerowe (w szczególności teoriogrowe), logiki nieklasyczne, logika filozoficzna, filozofia logiki i matematyki, historia logiki i nauk pokrewnych, teoria komunikacji czyli retoryka
lub pragmatyka, zastosowania logiki i informatyki w metodologii nauk, ogólna metodologia nauk, metodologia nauk empirycznych,
w szczególności społecznych, dydaktyka logiki i nauk pokrewnych.

Osoby, które odpowiedza˛ twierdzaco
˛ na pytanie 8 wejda˛ (o ile nie wyraża˛ pisemnie sprzeciwu) w skład Rady Naukowej
(Editorial Advisory Board), wymieniony na odwrocie strony tytułowej "Studies".
Za odpowiedzi dzi˛ekuje
Redakcja Studies
Białystok / Warszawa, 7 lutego 2007

1
Pytania redagujemy, dla uproszczenia, w drugiej osobie rodzaju m˛eskiego, nie przez "Pani/Pan", co Szanowni Respondenci przyjma˛
z pewnościa˛ ze zrozumieniem. Odpowiedzi na pytania 6* i 7* sa˛ fakultatywne. Sa˛ jednak pożadane
˛
jako źródło danych do wspierania
polskiego udziału w europejskich projektach badawczych.

