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Wykorzystywanie Internetu 
w działalności Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego – sprawozdanie za lata 2013–2015

Działalność organizacyjna

W 2015 roku przeprowadzono reorganizację witryny PTB (http://pbsociety.org.pl). Opublikowano anglojęzyczną wersję 
witryny, wprowadzono nową szatę graficzną i zmieniono układ treści. W dziale „O PTB” znalazły się wszystkie publikowane 
dotychczas podstawowe informacje dotyczące naszego Towarzystwa oraz nowy „Wykaz uchwał Zarządu Głównego PTB” 
(zakładka „Prawo w PTB”) i zakładka „Konferencje”. Uruchomiono dział „Blog PTB”, w którym zamieszczane są ogłoszenia 
i galerie fotograficzne: „Rośliny alergenne”, cykl „Przyrodnicze krajobrazy Ziemi Świętej” („rośliny użytkowe”, „rośliny 
śródziemnomorskie”, „halofity”, „rośliny pustynne”) i galerie ukazujące przyrodę Antarktyki („Zwierzęta Antarktyki” 
i „Człowiek w Antarktyce”). Witryna PTB oferuje duże możliwości techniczne pod względem publikowania filmów i plików 
dźwiękowych, a także w zakresie obsługi konferencji naukowych organizowanych przez nasze Towarzystwo. W zakładce 
„Konferencje” można zamieszczać zarówno formularze zgłoszeniowe i materiały konferencyjne, jak również fotograficzną 
i filmową dokumentację minionych wydarzeń naukowych.

W 2013 roku uruchomiono dysk zdalny OneDrive, służący wymianie informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
PTB. Zabezpieczeniem zawartych na dysku danych zajmuje się Administrator serwisów internetowych PTB. Wykorzystanie 
OneDrive w działalności organizacyjnej umożliwia zarządom oddziałów PTB aktualizowanie na bieżąco danych doty-
czących członków naszego Towarzystwa. Dotyczy to zarówno danych kontaktowych, jak i regularności opłacania składek 
członkowskich. Obecnie przyznawanie zniżek dla członków PTB przy opłatach za opublikowanie prac w wydawnictwach 
ciągłych PTB odbywa się wyłącznie na podstawie zawartych na dysku OneDrive informacji o składkach spływających na 
konto Towarzystwa. Usprawnieniu pracy w PTB służą również stałe konta funkcyjne email, utworzone dla wszystkich 
członków Zarządu Głównego.

Współpraca z innymi organizacjami naukowymi i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej

W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, w witrynie PTB zamieszczane są ogłoszenia o spotkaniach 
naukowych zaprzyjaźnionego Towarzystwa.

Realizacji zadań statutowych związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej botaniki służy także 
witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz strony oddziałów i sekcji PTB. Zamieszczane są w niej m.in. 
linki do opracowań dotyczących problemu inwazji biologicznych, przygotowywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska.

Zastosowanie Internetu w działalności wydawniczej

W 2015 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne weszło w skład Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) – 
organizacji skupiającej wydawców publikujących w trybie open access. Nasze Towarzystwo znalazło się w gronie członków 
OASPA jako pierwszy wydawca działający na terenie Polski. Czasopismo Acta Agrobotanica zostało przyjęte do Scopus – 
prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier naukowej bazy danych, stanowiącej odpowiednik Web of Science.

Obecnie na Platformie wydawniczej PTB umieszczone są 4 z 5 wydawnictw ciągłych PTB: czasopisma Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae, Acta Agrobotanica i Acta Mycologica oraz seria wydawnicza Monographiae Botanicae. Zamieszczane 
w nich publikacje posiadają numer identyfikacyjny DOI i są udostępnione w trybie open access na licencji niewyłącznej 
Creative Commons. Na Platformie umieszczone zostały także archiwalne numery tych wydawnictw:
• Acta Societatis Botanicorum Poloniae (jeden artykuł z pierwszego zeszytu z 1923 roku oraz wszystkie numery periodyku, 

które ukazały się od roku 1960)1,

1 Por. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/issue/archive
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• Acta Agrobotanica (od 1960 r.)2,
• Acta Mycologica (od 1965 r.)3,
• Monographiae Botanicae (od 1980 r.)4.

Począwszy od tomu 57. z 2013 roku, Wiadomości Botaniczne są dostępne w witrynie PTB 5. Natomiast archiwalne numery 
tego czasopisma są udostępniane na serwerze Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk6.

W witrynie PTB publikowane są monografie naukowe, takie jak opracowanie pt. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu 
różnych regionów Polski z 2014 roku7 oraz cykl publikacji konferencyjnych pt. Różnorodność biologiczna – od komórki do 
ekosystemu. W 2014 roku ukazały się dwa tomy z tego cyklu: Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów8 
oraz Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska9. W roku 2015 opublikowano tom pt. Funkcjonowanie roślin 
i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja10.

Podsumowanie

W okresie od czerwca 2013 do grudnia 2015 zanotowano 35840 wejść na witrynę PTB (tj. sesji z aktywnym korzystaniem 
z witryny). W tym czasie skorzystało z niej 19257 osób, w tym ok. 52% nowych użytkowników (a ok. 47% stanowili użyt-
kownicy powracający).

W zakresie wykorzystania Internetu do realizacji celów statutowych PTB, do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:
• uruchomienie anglojęzycznej wersji witryny PTB i znaczące zwiększenie jej funkcjonalności,
• wprowadzenie wymiany informacji w obrębie PTB na dysku zdalnym OneDrive i zwiększenie dostępności danych 

o opłacaniu składek członkowskich,
• umieszczenie na Platformie wydawniczej PTB trzech kolejnych wydawnictw ciągłych (Acta Agrobotanica, Acta Mycologica 

i Monographiae Botanicae) oraz udostępnienie nowych numerów czasopisma Wiadomości Botaniczne w witrynie PTB.

Problemami naszego Towarzystwa pozostają:
• konieczność zwiększenia poziomu aktualności danych o członkach PTB, zamieszczanych na dysku OneDrive przez 

zarządy oddziałów,
• potrzeba dalszego archiwizowania historycznych tomów wydawnictw ciągłych PTB.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez: 
Halinę Galerę, pełniącą funkcję Redaktora witryny PTB oraz 

Piotra Otrębę – Administratora serwisów internetowych PTB

2 Por. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/issue/archive
3 Por. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/issue/archive
4 Por. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/mb/issue/archive
5 Por. https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/
6 Zob. http://botany.pl/ibwyd/obce/ptb-wiad.html
7 Por. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/05/ziarna-pylku-i-zarodniki-grzybow-w-powietrzu-roznych-regio-
now-polski.pdf
8 Por. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/02/biologiczna-roznorodnosc-%E2%80%93-od-komorki-do-eko-
systemu.pdf
9 Por. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2014/01/roznorodnosc_biologiczna_2013.pdf
10 Por. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/12/roznorodnosc_biologiczna_2015.pdf
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