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Coraz wiêcej wyników badañ prowadzonych przez polskich geologów publikowanych jest w renomowanych czasopismach miêdzynarodowych. Dotyczy to
zarówno badañ w naszym kraju, jak i w innych czêœciach œwiata objêtych projektami miêdzynarodowymi. Treœæ tych artyku³ów, choæ jest na ogó³ znana specjalistom z danej dziedziny, z ró¿nych wzglêdów czêsto nie dociera do szerszego
œrodowiska krajowych geologów. Chcielibyœmy, aby w Przegl¹dzie Geologicznym ukazywa³y siê w miarê mo¿liwoœci systematyczne informacje o polskich
publikacjach ze znanych œwiatowych wydawnictw, takich jak np. Elsevier,
Springer i Wiley. Uwa¿amy, ¿e mo¿e to nam wszystkim przynieœæ sporo satysJ. Grabowski
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fakcji – choæby takiej, jaka towarzyszy sukcesom rodzimych sportowców na presti¿owych imprezach. Wiedza o osi¹gniêciach kolegów mo¿e stanowiæ bodziec do w³asnych badañ i byæ inspiracj¹
do nowych, interdyscyplinarnych projektów – mo¿e, zerkn¹wszy choæby tylko na tytu³ pracy pozornie odleg³ej od
naszej specjalizacji, wpadniemy na nowe pomys³y rozwi¹zania starych problemów.
St¹d nasza propozycja dla Pañstwa: przegl¹d najwa¿niejszych polskich publikacji w najbardziej licz¹cych siê
miêdzynarodowych czasopismach z zakresu nauk o Ziemi, pod ¿artobliwym i nie do koñca poprawnym tytu³em Nasi
w Filadelfii. Tytu³owa Filadelfia to oczywiœcie lista czasopism opracowana przez Instytut Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information), znana u nas powszechnie pod nazw¹ „lista filadelfijska”. Przez d³ugie lata zakwalifikowanie siê polskiego czasopisma na tê listê by³o tylko marzeniem (do dziœ pamiêtamy, ile radoœci sprawi³o nam
wejœcie Acta Palaeontologica Polonica, a nastêpnie Geological Quarterly i innych polskich czasopism geologicznych do tego presti¿owego klubu). Dzisiaj lista filadelfijska nieco zmieni³a swój charakter – jest raczej list¹ czasopism naukowych dostêpnych na rynku; znajduj¹ siê na niej nawet czasopisma lokalne i narodowe (tak, tak – równie¿
Przegl¹d Geologiczny). Wiêksze znaczenie maj¹ natomiast coroczne rankingi cytowalnoœci czasopism – ISI Journal
Citation Reports, w których tytu³y s¹ uporz¹dkowane pod wzglêdem cytowalnoœci mierzonej wskaŸnikiem wp³ywu
(impact factor – IF).
W przypadku szeroko rozumianych nauk geologicznych czasopisma zosta³y pogrupowane, nie zawsze wed³ug
czytelnych kryteriów, na nastêpuj¹ce dzia³y: Geosciences, multidisciplinary; Geology; Geochemistry & Geophysics;
Paleontology; Mineralogy. W niniejszej rubryce bêdziemy przedstawiaæ krótkie omówienia publikacji polskich
badaczy, afiliowanych przez krajowe instytucje, w najwa¿niejszych, naszym zdaniem, czasopismach z ró¿nych dziedzin nauk o Ziemi. Nasz wybór jest, z koniecznoœci, subiektywny – kierowaliœmy siê przede wszystkim wysokim
wskaŸnikiem wp³ywu danego czasopisma, ale tak¿e jego popularnoœci¹ wœród krajowych autorów. Wybraliœmy
oko³o 50 czasopism o IF na ogó³ nie ni¿szym ni¿ 1,2 (2009). Czasopisma te uporz¹dkowaliœmy wed³ug specjalnoœci, a do wspó³redagowania rubryki zaprosiliœmy odpowiednich specjalistów, z którymi podzieliliœmy siê prac¹.
S¹ to: Pawe³ Aleksandrowski (geofizyka, geologia strukturalna), Stanis³aw Mikulski (geologia z³o¿owa), Jerzy
Ma³ecki (hydrogeologia), Katarzyna Narkiewicz (paleontologia), Janina Wiszniewska (geochemia, mineralogia i
petrografia) oraz Marcin ¯arski (geologia czwartorzêdu). Ni¿ej podpisani bêd¹ dla Pañstwa (i dla siebie) przegl¹daæ
czasopisma z geologii ogólnej, stratygrafii i sedymentologii.
Niezale¿nie od dobrych chêci ca³ego naszego zespo³u nie wykluczamy, ¿e niektóre istotne publikacje ujd¹ naszej
uwadze. Dlatego z góry prosimy Czytelników o wyrozumia³oœæ, a tak¿e apelujemy o przesy³anie do redakcji informacji bibliograficznych lub ewentualnie krótkich omówieñ pominiêtych, a wartych wzmianki publikacji odpowiadaj¹cych przedstawionym wy¿ej kryteriom. Obiecujemy, ¿e wszystkie sugestie weŸmiemy pod uwagê, choæ oczywiœcie zastrzegamy sobie prawo do podjêcia ostatecznej decyzji i wprowadzenia ewentualnych zmian w przes³anym
materiale, s³u¿¹cych utrzymaniu jednolitej formu³y rubryki. OddŸwiêk ze strony Czytelników z pewnoœci¹ u³atwi
nam pracê, a mo¿e z czasem ta rubryka stanie siê naszym wspólnym dzie³em.
Na pocz¹tek, w numerze lutowym, proponujemy przegl¹d artyku³ów z zakresu geologii ogólnej, stratygrafii,
paleoekologii i paleontologii, które ukaza³y siê miêdzy wrzeœniem a grudniem ubieg³ego roku. Za miesi¹c przedstawimy publikacje z innych dzia³ów nauk o Ziemi, które ukaza³y siê w koñcówce 2010 r., a w kolejnych numerach
zaczniemy lekturê (i omawianie dla Pañstwa) publikacji z roku 2011.
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