
Projekt Uchwały KNF
w sprawie utworzenia Komisji Wydawniczej

(1) Niniejsza Uchwała podjęta jest na podstawie następujących przepisów Regulaminu KNF.

§3: 6. [Do zadán Komitetu należy] Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i po-
trzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie
działalnósci wydawniczej.

§11: 1. Dla wykonania zadán wymienionych w§3 mogą býc tworzone w Komitecie, w miarę po-
trzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje,
sekcje lub zespoły.
3. W skład komisji, sekcji lub zespołów Komitetu mogą wchodzić również osoby nie będące
członkami Komitetu.

(2) Komitet tworzy organ pn. "Komisja Wydawnicza", zwany dalej Komisją, zobowiązany do zadań
okréslonych w§3, punkt 6.

(3) W stosunku do publikacji nie będących wydawnictwami KNF Komisja realizuje swe zadania przez
opinie i ekspertyzy podejmowane bądź z inicjatywy KNF bądź na prośbę lub zamówienie powołanych
do tego innych instytucji.

(4) W stosunku do własnych wydawnictw periodycznych Komisja podejmuje działania mające pomóc
redakcjom w procedurach recenzyjnych, które maksymalnie zapewniałyby publikacjom poziom i przy-
datnósć naukową (zob. niżej 5a).

(5) Biorąc pod uwagę, że KNF ma służyć owocnej komunikacji, współpracy i integracji krajowych
środowisk filozoficznych, Komisja gromadzi w swym składzie przedstawicieli najbardziej aktywnych
środowisk filozoficznych, żeby za ich pośrednictwem:

a) pomagác redakcjom periodyków KNF, gdy się o to zwrócą, w pozyskiwaniu recenzji wydawniczych
od najlepszych w danyḿsrodowisku specjalistów, gotowych czynić to w razie potrzeby bez honorarium;
odnosi się to w szczególności do członków KNF, którzy przez fakt zgody na członkostwo podjęli się
świadczén na rzecźsrodowiska filozoficznego;

b) rekomendowác do periodyków KNF szczególnie wartościowe prace ze znanych członkom Komisji
środowisk, czyniąc je przez to szerzej dostępnymi (w interesie autorów i czytelników) niż byłoby to w
przypadku publikacji tych prac w periodykach lokalnych;

c) pomagác w organizowaniu wymiany autorów między czasopismami o charakterze bardziej lokal-
nym, mając na uwadze, że kontakty i konfrontacje z innymśrodowiskiem, w szczególności z opiniami
aktywnych w nim recenzentów, są istotną pomocą w rozwoju naukowym.

(6) W skład Komisji wchodzą:

a) członkowie Zarządu Komisji w liczbie conajmniej trzech, mający pełnić funkcje przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza, wybrani spośród członków KNF przez zebranie plenarne;

b) z urzędu — redaktorzy i przewodniczący rad naukowych pism wydawanych przez KNF;

c) po jednym przedstawicielu innych czasopism filozoficznych według listy ustalonej przez KNF; do
utworzenia tej listy Zebranie Plenarne może upoważnić Zarząd Komisji;

d) członkowie KNF, którzy zgłoszą się do funkcji reprezentowania w Komisji swoichśrodowisk (in-
stytut, wydział itp.) lub zaproponowane przez nich osoby z tegożśrodowiska; reprezentanci innych
środowisk (nie mających członków w KNF) mogą być dokooptowani przez Komisję.

Niniejszy projekt jest propozycją autorską Witolda Marciszewskiego. Użycie liczby mnogiej w punktah 4, 5a i 5b
tłumaczy się zamiarem (tegoż autora) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie pisma filozoficznego w języku angiel-
skim, które tak jak obecnie „Przegląd Filozoficzny” byłoby organem KNF.


