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Przegl¹d Geologiczny 2012
Szanowni Czytelnicy!
W minionym roku opublikowaliœmy w Przegl¹dzie Geologicznym blisko 60 artyku³ów recenzowanych z ró¿nych dziedzin nauk o Ziemi, obejmuj¹cych sw¹ tematyk¹ badania podstawowe,
stosowane, a tak¿e popularyzacjê (geoturystyka) i historiê nauk geologicznych. Czas oczekiwania
na druk publikacji w naszym czasopiœmie uleg³ w 2012 roku znacznemu skróceniu. O ile œredni czas
oczekiwania na druk artyku³u (od momentu z³o¿enia) wynosi³ 11,5 miesi¹ca dla artyku³ów z numerów 1–4/2012, to dla artyku³ów z numerów póŸniejszych (5–12/2012) by³o to ju¿ tylko 6,5 miesi¹ca,
a jeœli nie uwzglêdnimy dwóch „wyj¹tkowych sytuacji”, przy których cykl edycyjny przekroczy³
2 lata (niestety, zdarza siê i tak), to nawet 5,6 miesi¹ca. Konkurencja na rynku czasopism geologicznych jest du¿a. W roku 2012 na liœcie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego uzyskaliœmy wynik 7 punktów (poprzednio 6), co sytuuje nas na najwy¿szym miejscu na liœcie B wœród
polskojêzycznych czasopism geologicznych. Przegl¹d Geologiczny pozostaje wiêc nadal atrakcyjnym miejscem
do publikacji oryginalnych wyników prac badawczych, a tak¿e popularyzacji zagadnieñ, które zosta³y ju¿ wczeœniej
opisane w czasopismach miêdzynarodowych. Pamiêtajmy wreszcie, ¿e Przegl¹d Geologiczny to nie tylko czasopismo
naukowe, lecz równie¿ forum wymiany pogl¹dów i informacji dotycz¹cych wszystkich aspektów dzia³alnoœci geologicznej w Polsce, w tym równie¿ dzia³alnoœci administracji geologicznej. Ju¿ teraz zapowiadam kolejny tematyczny
numer naszego czasopisma, poœwiêcony niekonwencjonalnym z³o¿om wêglowodorów, który planujemy opublikowaæ
w po³owie bie¿¹cego roku.
Jacek Grabowski
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Rok 2012 nie tylko rokiem Olimpiady
Rok 2012 by³ nie tylko rokiem Olimpiady, nie tylko rokiem EURO, ale dla œrodowiska geologicznego by³ on przede wszystkim rokiem II Polskiego Kongresu Geologicznego. Wrzeœniowy kongres,
który zgromadzi³ kilkuset geologów z ca³ego kraju, sta³ siê okazj¹ do podsumowania osi¹gniêæ
polskiej geologii, do oceny jej miejsca w geologii europejskiej i œwiatowej, jak równie¿ do zarysowania jej przysz³oœci w œwietle potrzeb gospodarki kraju, Europy i œwiata. Jego pok³osiem jest kilkadziesi¹t artyku³ów o ró¿norodnej tematyce, których czêœæ ukaza³a siê ju¿ w 452. tomie Biuletynu
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, a inne ukazuj¹ siê w Przegl¹dzie Geologicznym. Jego bie¿¹cy
numer, o zwiêkszonej objêtoœci, zawiera wy³¹cznie artyku³y pokongresowe. Wyjaœniæ nale¿y, ¿e to
sami autorzy decydowali, czy proponowany artyku³ mia³ byæ kierowany do Biuletynu Pañstwowego
Instytutu Geologicznego czy te¿ do Przegl¹du Geologicznego. Rol¹ redaktorów by³o tylko skierowanie prac do kompetentnych recenzentów, a póŸniej obróbka redakcyjna artyku³ów.
Zawarte w niniejszym numerze Przegl¹du Geologicznego artyku³y w du¿ej mierze poœwiêcone s¹ ró¿nym aspektom geologii stosowanej, co nie powinno dziwiæ, gdy¿ równie¿ wiêkszoœæ wyg³oszonych w trakcie kongresu referatów
i zg³oszonych posterów mia³a tak¹ tematykê. Jest to z jednej strony dowód na daleko id¹c¹ komercjalizacjê geologii,
z drugiej zaœ – na wagê, jak¹ przyk³ada siê w badaniach geologicznych do aspektu ich zastosowania w praktyce.
W dzia³alnoœci geologicznej, zw³aszcza w aspekcie dydaktycznym, coraz wiêksz¹ rolê odgrywa przeœwiadczenie
koniecznoœci ochrony dziedzictwa geologicznego i jego popularyzacji, co wpisuje siê nie tylko w generalny trend
ochrony œrodowiska, lecz tak¿e w obserwowan¹ w spo³eczeñstwie chêæ do poznawania przesz³oœci Ziemi i do wnioskowania na tej podstawie o mo¿liwych kierunkach jej rozwoju w przysz³oœci. Znajduje to te¿ swoje odzwierciedlenie
w zamieszczanych w Przegl¹dzie Geologicznym artyku³ach pokongresowych.
Wœród zagadnieñ poruszanych w trakcie kongresu wa¿ne miejsce zajê³y równie¿ problemy geologii podstawowej,
o czym mo¿na siê przekonaæ, studiuj¹c tom abstraktów kongresu. W tym numerze Przegl¹du Geologicznego znalaz³ siê
bardzo wa¿ny artyku³ Anny ¯yliñskiej dotycz¹cy stratygrafii kambru, który zapewne bêdzie, mo¿na s¹dziæ, szeroko
cytowany w literaturze.
Prezentowane w niniejszym numerze artyku³y nie oddaj¹ ca³ego przekroju problematyki naukowej kongresu, lecz
nale¿y je traktowaæ jako przyk³ady podejmowanych tam tematów.
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