
OD  REDAKCJI 
 
 

Drodzy Czytelnicy ! 
 

  Niniejszy zeszyt zamyka 5-letni okres działalności wydawniczej Polskiego 
Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. W dziesięciu zeszytach Biuletynu PTGGI 
pojawiło się  ok. 30 artykułów naukowych i z górą 50 opracowań poświęconych dydaktyce 
geometrii i grafiki inżynierskiej prezentowanych przez 51 Autorów, w tym 6 z zagranicy. 
Liczby powyższe wskazują, że zainteresowanie publikowaniem w Biuletynie jest znaczne 
i że potrzeba takiego wydawnictwa nie została przez praktykę zakwestionowana. 

  Jest problem jednak, czy realizowana forma Biuletynu, czy sposób przedstawiania w 
nim poszczególnych prac jest właściwy. Wyciągając wnioski  z opinii i dyskusji, które udało 
się wywołać zwłaszcza podczas dorocznych konferencji w Wiśle, Redakcja postanowiła: 
1o  - zmienić tytuł Biuletynu, w którym zapis: „Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki 

Inżynierskiej” może być mylący, gdyż sugeruje, że chodzi jedynie o uzupełnienie do-
kumentacji cyklicznych seminariów w Wiśle. Nowa nazwa ograniczać się będzie do ha-
sła: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej”, co powinno 
uchronić przed identyfikacją naszego wydawnictwa z tzw. materiałami pokonferencyj-
nymi; 

2o  - szerzej korzystać z instytucji recenzowania zamieszczanych w Biuletynie prac. W przy-
szłości, o ile nie będzie to w konflikcie z dezyderatem przyśpieszenia publikacji, prawie 
wszystkie prace  /z pominięciem artykułów dydaktycznych i biograficznych/  będą pod-
dawane recenzjom; 

3o  - zachęcać Autorów do publikowania prac w języku angielskim, co wobec realizowanych 
już wymian z niektórymi ośrodkami zagranicznymi mogłoby poszerzyć krąg kompe-
tentnych, zainteresowanych odbiorców a także potencjalnych  autorów; 

4o  - poszerzyć treści Biuletynu o tematykę  tzw. badań własnych prowadzonych w poszcze-
gólnych ośrodkach. Prace takie co prawda często poruszają problemy jedynie luźno 
wiążące się z geometrią i grafiką inżynierską, ale nawet skromne, zawarte w nich wątki 
odwołujące się do tych dyscyplin mogą być źródłem  inspiracji dla Czytelnika; 

5o  -  podjąć działania w kierunku upowszechnienia elektronicznej wersji Biuletynu  
/internet/; 
6o  -  wobec liczniej napływających prac, których sumaryczna objętość przekracza planowa-

ną, technicznie ograniczoną objętość poszczególnych zeszytów, Redakcja przewiduje 
konieczność wnikliwszej analizy i uprzywilejowania artykułów redagowanych treści-
wie. Pomocą w tej materii może być przegłosowany na ostatnim Walnym Zebraniu 
PTGGI wniosek o wprowadzenie dodatkowych opłat ponoszonych przez Autorów, w 
przypadku gdy objętość artykułu przekracza 3 strony druku. 
 
Przedstawione wyżej  informacje określają zasady, którymi kierować się będzie Komi-

tet Redakcyjny w dalszej działalności wydawniczej. Redakcja ma nadzieję na zrozumienie ich 
i poparcie ze strony Czytelników. 

Na  koniec Redakcja  serdecznie dziękuje  szerokiej  rzeszy członków  PTGGI  za do-
tychczasową współpracę w redagowaniu Biuletynu. Wyraża również miłą nadzieję na dalszą 
pomoc i twórcze uwagi ze strony Czytelników, które pozwolą na osiągnięcie wyższego po-
ziomu przez czasopismo będące z jednej strony wizytówką - z drugiej - istotnym środkiem 
wypełniania statutowych obowiązków PTGGI: krzewienia i stymulowania rozwoju geometrii 
i grafiki inżynierskiej. 
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