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OD REDAKCJI 
 

 

 

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy Państwu już drugi po kilkuletniej 

przerwie, kolejny 42-gi zeszyt rocznika naukowego Teka Komisji Urbanistyki  

i Architektury Oddziału PAN w Krakowie. Datowany jest, jako obejmujący rok 2014,  

w ten sposób stopniowo odrabiamy zaistniałe nie z naszej winy zaległości. Numer ten  

w porównaniu z poprzednim 41-szym, jest edytorsko fundamentalnie wzbogacony, gdyż po raz 

pierwszy w swej długiej historii Teka stała się w pełni dwujęzyczna. Umożliwienie korzystania  

z pełnej zawartości rocznika przez osoby anglojęzyczne, podobnie jak znacznie zwiększona jej 

powszechna dostępność dzięki wydaniu internetowemu – dają szanse na nową erę dla 

oddziaływania tego pisma i skuteczności jego przekazu, zgodnie z możliwościami i wymogami 

współczesności.  

 

Akwizycja materiałów do tego numeru nie zobowiązywała do przygotowania tekstów  

w obydwu językach. Obecna sytuacja wymagała więc od Redakcji zlecenia i sfinansowania 

profesjonalnych tłumaczeń. Dlatego, o ile poprzedni numer 41-szy zrealizowaliśmy całkiem 

bezinteresownie w Politechnice, to przy numerze 42-m pojawił się problem materialny.  

Reforma PAN w 2010 r. przeniosła finansowanie z Oddziałów do centrali w Warszawie.  

Teka straciła utrzymanie, mimo życzliwych starań Prezesa Oddziału PAN w Krakowie,   

prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Natomiast szczęśliwie uzyskaliśmy wsparcie  

w Politechnice Krakowskiej, dzięki życzliwości JM Rektora prof. Kazimierza Furtaka,  

Prorektora ds. Naukowych prof. Jana Kaziora oraz Dziekana Wydziału Architektury  

prof. Jacka Gyurkovicha; za co składamy Im publicznie najgorętsze podziękowania!  

 

Równie serdeczne podziękowania przekazujemy pierwszym Recenzentom Naukowym 

odnowionej Teki: prof. Aleksandrowi Böhmowi, prof. Agacie Zachariasz  

i prof. Halinie Petryszyn z Wydziału Architektury w Politechniki Lwowskiej,  

za bezinteresowne opracowanie recenzji wydawniczych dla artykułów do dwóch pierwszych 

zeszytów. Znakomitą opiekę i wsparcie dla reaktywacji Teki otrzymujemy  ze strony 

Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie,  

prof. Zbigniewa Zuziaka. Teka, będąc w zawieszeniu przez okres pięciu lat, utrzymała jednak 

miejsce na Liście Ministerialnej Czasopism Naukowych, z symbolicznym 1,0 punktem 

obliczeniowym, ale z szansą na awanse po uzyskaniu wymaganych ocen.  

Dzięki obecnej aktywizacji, Teka otrzymała w 2015 r. z Biblioteki Narodowej, Międzynarodowy 

Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych dla wersji elektronicznej, e-ISSN; daje to pełną 

legitymację do statutowej działalności.  

Przedstawione fakty budzą (ostrożne) nadzieje na szanse ponownego, 

pomyślnego rozwoju Teki, jako zasłużonego i prestiżowego rocznika 

naukowego środowisk krakowskich, polskich i zagranicznych; gromadzącego 

i rozpowszechniającego wartościowe, wysokie idee, przemyślenia, plany, 

projekty, realizacje i refleksje.  

Warunki dla przygotowywania nowych materiałów przedstawione zostały  

na stronie informacyjnej Teki. Gorąco zapraszamy potencjalne Autorki  

oraz potencjalnych Autorów do przesyłania nam swoich prac do publikacji!   
 

 

 
 

 

 


