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Szanowni Państwo Autorzy, Czytelnicy i Sympatycy KOSMOSU,  

Całkiem niedawno, podsumowując powojenne losy  KOSMOSU, w trzechsetnym numerze (No 2, 2013) 

pisałam: „Czekamy na rok 2016, kiedy będziemy świętować 140. rocznicę założenia PTP im. Kopernika i 

powołania KOSMOSU jako Jego agendy”.  No więc NIE BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ! Wszystko bowiem  

wskazuje na to, że KOSMOS nie doczeka tej wielkiej rocznicy, ponieważ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego odmówiło przyznania PTPK środków finansowych na działalność wydawniczą w roku 2015 (dla 

KOSMOSU jest to suma 25 tys PLN).  

Decyzja odmowna, mimo dwukrotnego składania odwołań, została przekazana Zarządowi PTPK dopiero  na 

początku sierpnia, stawiając redakcję KOSMOSU w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zakładając bowiem 

dotychczasowe finansowanie, pokrywające ok. połowy kosztów wydawniczych,  pracowaliśmy normalnie, 

wydając terminowo No1/2015 oraz umieszczając na stronie internetowej i składając do druku No2. Zachowanie 

ciągłości i regularności jest bowiem jednym z warunków pozytywnej oceny czasopisma i możliwości ubiegania 

się o dotację na 2016. Nasz Wydawca PTPK nie dysponuje żadnymi dochodami, mogącymi wspomóc  

KOSMOS, podejmujemy więc kroki zmierzające do obniżenia kosztów (zmniejszenie objętości poszczególnych 

zeszytów) i znalezienia na działalność w 2016 r. sponsora innego niż MNiSW. Dla doraźnego ratowania 

pisma jesteśmy jednak zmuszeni zwrócić się do naszych Autorów o pomoc w formie zgody na 

dobrowolne, przejściowe, nie warunkujące przyjęcia do druku nadesłanej pracy, wnoszenie opłaty w 

wysokości 50-100 zł za stronę druku, pokrywanej z grantów badawczych. Wpłaty prosimy wnosić na konto 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kredyt Bank S.A., IV Oddział Kraków ,  

Nr rachunku: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000, z dopiskiem: KOSMOS 

Winna jestem Państwu wyjaśnienie, dlaczego KOSMOS nie uzyskał tej dotacji, tak niewielkiej w skali 

Ministerstwa, a dla nas życiowo ważnej. Otóż, zdaniem komisji odwoławczej MNiSW: „mimo długoletniej 

tradycji wydawniczej czasopismo nie zrobiło nic aby podnieść punktację zgodnie z wymaganiami 

Ministerstwa”. Większość formalnych wymagań Ministerstwa spełniamy od dawna, natomiast żadna ankieta 

ewaluacyjna nie zawiera oceny merytorycznej ani stopnia upowszechnienia pisma. Z kolei inne wymagania 

MNiSW nie przystają do profilu KOSMOSU, obejmują bowiem tzw. umiędzynarodowienie  czyli publikowanie 

artykułów w języku angielskim oraz posiadanie w  Komitecie i Radzie  Redakcyjnej przynajmniej połowy 

składu z afiliacją zagraniczną. Nie możemy zaprosić do naszej Rady cudzoziemców, podobnie jak nie możemy 

im powierzać recenzowania nadsyłanych prac , bowiem misja  KOSMOSU – co szczególnie podkreślali uczeni  

wspierający nasze  odwołanie – to właśnie m.in. kultywowanie polskiego języka naukowego, wspomagające 

kształtowanie wysokiego poziomu rodzimej nauki.  

To, że KOSMOS, ciągle jeszcze ukazuje się regularnie i jest przez Państwa tak chętnie czytany, zawdzięczamy 

nie tylko wielkiemu zaangażowaniu zespołu redakcyjnego i recenzentów, ale także życzliwości Wydawnictw 

Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, drukujących naszą wersję „papierową”. Ale obecnie 

przestajemy mieć możliwość kontynuowania prac redakcyjnych, dlatego  przychodzi mi zwrócić się o 

wspomnianą pomoc do Państwa. W przyszłości zapewne będziemy zmuszeni wprowadzić  opłatę za druk prac, 

z ustalonym cennikiem za stronę, co praktykuje już wiele czasopism naukowych w Polsce, ale nie chcielibyśmy 

zmieniać reguł gry bez uprzedzenia – czego bolesny przykład dało nam MNiSW. 

Licząc na Państwa zrozumienie naszej dramatycznej sytuacji z góry dziękuję za wsparcie – również wszelkie 

słowa otuchy przyjmiemy z radością i zamieścimy w przyszłości na naszej stronie internetowej. Tym sposobem 

moglibyśmy dotrzeć zwycięsko do 140. rocznicy naszego istnienia.  

Krystyna Skwarło-Sońta 

Redaktor Naczelna KOSMOSU 
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