
Szanowna Pani Profesor,

Przesyłam do rozważenia przez Zarząd propozycje określające sposób współpracy PTLiFN z
UwB w wydawaniu "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" (skr. SL).

SL ma podwójny status, potwierdzony przydziałem numerów katalogowych: czasopisma i
książkowej serii wydawniczej. Wychodzi w językach kongresowych, najczęściej angielskim, od
roku 1981,́srednio jeden tom na rok. Od czasu, gdy KBN dokonuje kategoryzacji czasopism, SL
ma w dziale humanistycznym grupę A, najwyższą, uzyskiwaną dzięki rekomendacjom Komitetu
Nauk Filozoficznych PAN. Dystrybucja - niekomercyjna, na zasadzie gratisów, od 150 do 300
egz. Finansowanie z grantów KBN iśrodków UwB.

Recenzowanie było dotąd zbyt ogólnikowe, bo jeden recenzent oceniał cały numer, ale było
to o tyle usprawiedliwione, że ostatnie kilka tomów były to w większości odpowiednio prze-
pracowane i oddane po angielsku materiały krajowych konferencji, każda na jednolity temat, na
które zapraszało się (czerpiąc na honoraria z grantów) najlepszych specjalistów z kraju. Na ten
rodzaj materiałów trudno liczýc nadal w sposób ciągły, staje się więc problemem pierwszej wagi
pozyskiwanie dokładniejszych recenzji. Tu pojawiają się oczekiwania pod adresem PTLiFN, z
nadzieją że Towarzystwo będzie mogło mobilizować swych członków, a przynajmniej członków
powołanej przez siebie odpowiednio licznej rady naukowej, do działalności recenzyjnej.

Główna czę́sć odpowiedzialnósci za recenzje – to byłby jeden wkład Towarzystwa. Drugi to
powoływanie rady naukowej SL a ewentualny trzeci to występowanie o granty wspomagające
działalnósć wydawniczą. Uniwersytet w Białymstoku jako partner wydawniczy wziąłby na sie-
bie kompletowanie zespołu redakcyjnego, starania ośrodki finansowe (niezależnie od ewentu-
alnych grantów z zewnątrz) oraz dostarczenie zaplecza lokalowego, technicznego i organizacyj-
nego (kontakty z drukarnią itp). Wkład tych instytucji byłby uhonorowany wymienieniem ich
obu na okładce i stronie tytułowej na pozycji wydawcy. Na odwrocie strony tytułowej byłoby
miejsce na wymienienie jednostek UwB czynnych przy wydawaniu pisma.

Każdy numer zawierałby sformułowanie polityki wydawniczej w brzmieniu powstałym po
dyskusjach nad załączonym (niżej) projektem "Editorial Policy".

Dystrybucja pozostawałaby nadal gratisowa, ale ulepszona przez postępowanie bardziej sys-
tematyczne. Główni odbiorcy to członkowie Towarzystwa (np. po dwa egzemplarze, żeby użyć
drugiego do propagowania pisma), następnie zakłady logiki, filozofii nauki, semiotyki itp. w
kraju i za granicą (w kraju wszystkie, a za granicą wytypowane przez Towarzystwo), wreszcie za-
interesowani tematyką członkowie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN jako organu czuwającego
m.in nad poziomem czaspiśmiennictwa filozoficznego w Polsce (można by analogicznie potrak-
towác inne zainteresowane komitety PAN).

Tyle nasuwa mi się punktów do zaprojektowania. Jeśli będzie cós jeszcze do wyjásnienia,
proszę o e-mail lub telefon (6 24 03 49 lub 0 607 17 30 29). Będę za tydzień na Warszawskiej
czę́sci konferencji MRR. ale widzę z programu, że nie będzie czasu na zebranie Zarządu. Do
Rucianego nie jadę, zauważywszy kolizję z datą wyborów. Myślę jednak, że mój tekst projektu
jest na tyle szczegółowy, że bez mojej obecności można będzie zorientować się w sprawie. W
razie potrzeby będę pod telefonem, a jeśli ktoś z uczestników zebrania okaże się abonentem sieci
Plus, mogę w sobotę i niedzielę rozmawiać z nim za darmo. Na drugiej stronie jest w/w projekt
sformułowania polityki wydawniczej.

Łączę wyrazy szacunku— Witold Marciszewski



EDITORIAL POLICY

This Journal’s title "Studies in Logic, Grammar and Rhethoric" is to cover three closely intercon-
nected fields of research, each represented by a venerable historical name alluding to the classical
Trivium.

LOGIC is to mean both formal logic and the methodology of sciences, both related to the-
oretical computer science: logic – as related through computability theory that keeps on the
course started with Hilbert, Gödel, Turing etc., and the methododology – through the issues like
decidabilility, computational models for empirical theories, etc.

GRAMMAR is to mean syntactic issues, esp. formal grammar and its relations to the theory
of automata.

RHETORIC is to be conceived in that broad Rennesaince sense (initiated still with Buridan)
that involves not only the art of speech, corresponding to the modern theory of communication,
but also the logic of practical life, whose modern counterpart is to be found in the theory of
games, rules and formal models of economic behaviour, etc.

It was the intention of the founders of The Polish Association for Logic and Philosophy of
Science to create broad opportunities to develop collaboration and integration among logicians,
mathematicians, computer scientists and philosophers from various, even fairly distant, fields
of research. This Journal’s platform as broad as defined above, seems to exactly fit into those
intentions.

The aim of the Journal is to provide a forum for Polish authors, also those being at the start
of their academic career. Those, owing to the careful reviews before publishing, as well as com-
ments likely to follow publications, would be thereby efficiently assisted in their professional
development. However, the most important this Journal’s aim is to become a forum of collabo-
ration between Polish and foreign scholars.

The Journal is published by the Polish Society for Logic and Philosophy of Science and the
University of Białystok at which the journal originated in 1981 and obtained the output of 20
volumes. The Society appoints the Editorial Advisory Board and is bound to support the Editors
in organizing the process of reviewing. The University, acting through its two departments, na-
mely that of Logic, Informatics and Philosophy of Science, and that of Communication Studies,
appoints the Editorial Team and cares about management and financial means as necessary both
for the printed and the electronic Web version.

[Here are to follow more detailed data about editorial policy as well as the instructions for
authors.]


