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Od redakcji

Drodzy Koledzy, Szanowni Czytelnicy,
Wiadomości Parazytologiczne rozpoczynają drugie pięćdziesięciolecie swojego istnienia. Dostają
Państwo pierwszy zeszyt tomu 51 znacznie odbiegający wyglądem od dotychczasowego wydawnictwa. Inny
jest format, inna szata graficzna strony tytułowej i wnętrza. Ale obok tych zmian zewnętrznych, mogą
Państwo zauważyć także znaczne poszerzenie grona osób, które mają czuwać nad poziomem Wiadomości.
W związku z projektowanym wprowadzeniem do internetu streszczeń prac zamieszczanych na naszych
łamach powiększony został skład osobowy Redakcji. Powołane zostały dwie Rady: 3−osobowa Rada
Redakcyjna i 14−osobowa Rada Naukowa, do której zaproszono specjalistów reprezentujących różne kierun−
ki szeroko pojętej parazytologii, wywodzące się z nauk biologicznych, weterynaryjnych i lekarskich, gdyż
wszystkie te kierunki powinny być w naszym czasopiśmie reprezentowane.
Na pierwszym posiedzeniu Redakcji i obu Rad ustalono, że profil Wiadomości Parazytologicznych nie
ulegnie zasadniczym zmianom. Uważamy, że obok prac przedstawiających wyniki własnych badań (prace
oryginalne) powinny się ukazywać prace przeglądowe, przestawiające aktualny stan wiedzy na określony
temat. Redakcja będzie zwracać się do specjalistów z różnych dziedzin o przygotowywanie takich artykułów,
ale mile widziana jest także inicjatywa ze strony czytelników. Ten dział prac przeglądowych i oryginalnych
powinien być jak najszerzej rozwijany, gdyż głównie on wpływa na punktację naszego czasopisma. Nie
rezygnujemy jednak z rozwijania działu informacyjnego, w którym będziemy zamieszczać (podobnie jak
dotychczas) informacje o tematyce konferencji naukowych organizowanych w Polsce i zagranicą, recenzje
książek z dziedziny parazytologii, informacje o obronach prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu
parazytologii przeprowadzanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce, a także informacje o działalnoś−
ci Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów PTP. Chcielibyśmy poszerzyć kronikę Towarzystwa: uważamy
za celowe przypominanie sylwetek zasłużonych parazytologów — żyjących i tych, którzy odeszli.
Interesujące wydaje się również zamieszczanie (może raz do roku) informacji o awansach, nagrodach i od−
znaczeniach uzyskanych przez członków naszego Towarzystwa. Jeśli okaże się to potrzebne, służymy także
naszymi łamami w celach informacyjnych Komitetowi Parazytologii Polskiej Akademii Nauk.
Prosimy jednak pamiętać, że wypełnienie tych planów i zobowiązań wobec Czytelników zależy przede
wszystkim od Państwa: Redakcja i Rady Redakcyjne odpowiadają za terminowość ukazywania się kolejnych
zeszytów i za jakość zamieszczanych w nich materiałów, ale za dopływ materiałów do druku odpowiadają
wszyscy Państwo. Bardzo prosimy zasypywać nas artykułami przeglądowymi, pracami oryginalnymi,
wszelkiego rodzaju informacjami; zapewniamy, że każdej poświecimy należną uwagę, choć może nie
wszystkie zakwalifikujemy do druku. Prosimy także o uwagi krytyczne i wszelkie sugestie mające na celu
podnoszenie poziomu naszego czasopisma; piszcie Państwo listy do Redakcji!
Z najlepszymi życzeniami sukcesów i radości nie tylko w pracy naukowej, ale i w codziennym życiu

Redakcja, Rada Redakcyjna i Rada Naukowa
Wiadomości Parazytologicznych
P.S. Ponieważ dość znacznie zmieniły się wymagania co do przygotowania prac do druku, bardzo prosimy
o uważne przeczytanie nowej instrukcji dla autorów.

