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Wykorzystanie serwisów internetowych 
w działalności Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego – sprawozdanie za lata 2016–2018

Witryna i Newsletter PTB

W okresie sprawozdawczym w witrynie PTB (w Blogu PTB1) opublikowano 149 ogłoszeń. W tym czasie witrynę odwiedziło 
30615 użytkowników (łącznie w witrynie PTB zanotowano 158669 odsłon stron).

Jednym z najważniejszych osiągnięć w zakresie wykorzystania Internetu w działalności PTB jest uruchomienie Newslettera 
PTB – wewnętrznego biuletynu elektronicznego, stanowiącego rozszerzenie witryny PTB. Za redagowanie wiadomości 
odpowiada dr hab. Halina Galera, natomiast stroną techniczną wysyłki zajmuje się Piotr Otręba – administrator serwisów 
internetowych PTB. Newsletrer PTB ma na celu integrację środowiska polskich botaników i jest rozsyłany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wszystkim członkom stowarzyszenia, których adresy emailowe znajdują się w bazie PTB. Pierwszy 
numer ukazał się w kwietniu 2016, a do końca 2018 roku rozesłano 11 numerów tego biuletynu.

Repozytorium PTB

Kolejnym ważnym etapem rozwoju serwisów internetowych Towarzystwa było uruchomienie w 2018 roku Repozytorium 
PTB2. Gromadzone są w nim dokumenty archiwalne i bieżące materiały dotyczące działalności Towarzystwa oraz oficjalne 
publikacje PTB. Zasoby Repozytorium są udostępniane w trybie open access. Interfejs Repozytorium funkcjonuje w języku 
polskim i angielskim, a opublikowane w nim materiały są opisane za pomocą zestawu metadanych w obu wersjach językowych. 
Na uruchomienie Repozytorium PTB Towarzystwo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczone na działalność upowszechniającą naukę. Nasze Repozytorium zostało już uwzględnione w międzynarodowym 
katalogu otwartych repozytoriów OpenDOAR3. Obecnie oczekujemy na ewaluację Repozytorium w innym międzynaro-
dowym katalogu – Registry of Open Access Repositories.

Zastosowanie serwisów internetowych PTB w działalności organizacyjnej

W celu dalszego usprawniania funkcjonowania Towarzystwa, witryna PTB jest sukcesywnie rozbudowywana i aktualizowana. 
W zakładce „Członkostwo” (w dziale „O PTB”) uruchomiono elektroniczną wersję formularza „Deklaracji wstąpienia do 
PTB” (formularz dla kandydatów ubiegających się o członkostwo PTB) oraz „Strefę dla członków PTB” (strona umożliwia-
jąca członkom Towarzystwa na aktualizowanie ich danych osobowych oraz sprawdzanie punktualności opłacania składek 
członkowskich). Obie wymienione wyżej funkcjonalności stanowią rozszerzenie elektronicznego wykazu członków PTB.

W ramach kolejnego etapu reorganizowania sprawozdawczości w naszym Towarzystwie uruchomiono elektroniczną wersję 
formularza sprawozdania merytorycznego, składanego przez zarządy oddziałów i sekcji PTB.

Za pośrednictwem witryny PTB zorganizowano 2 konferencje naukowe:
• XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 

w warunkach kultur in vitro”, Rogów, 17–20 września 2018 r.;
• Biological diversity – from cell to ecosystem – interdisciplinary study of genetic, pharmacological, and biological diversity, 

Białystok, 17–19 lipca 2017 r.

Newsletter PTB umożliwia szybkie przekazywanie szczególnie istotnych wiadomości z życia naszego Towarzystwa. Przykła-
dem może być numer z lipca 2017, dzięki któremu niemal wszyscy członkowie PTB mogli zapoznać się z ostateczną wersją 
nowego Statutu i Regulaminu wyborów PTB. W ostatnim Newsletterze z 2018 roku poinformowaliśmy o uruchomieniu 
strony internetowej 58. Zjazdu PTB.

1 https://pbsociety.org.pl/default/blog-ptb/
2 https://pbsociety.org.pl/repository/
3 http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4174/
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Wykorzystanie witryny i Newslettera PTB w opiniotwórczej działalności Towarzystwa

Dzięki witrynie PTB i Newsletterowi PTB, członkowie naszego Towarzystwa mogą bezpośrednio uczestniczyć w wydawaniu 
opinii w sprawach szczególnie ważnych dla polskich botaników i środowiska przyrodniczego w Polsce. Newsletter z lipca 2016 
zawierał prośbę o zaopiniowanie przez członków PTB rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, 
z odnośnikiem do odpowiedniego ogłoszenia w witrynie PTB („Zapraszamy do nadsyłania uwag do proponowanych przez 
Ministra Środowiska zmian w ustawie o ochronie przyrody i w ustawach pokrewnych”4), natomiast tematem Newslettera 
z sierpnia 2017 była „Petycja PTB w sprawie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym”5. W nowej zakładce witryny 
PTB „Działalność opiniotwórcza”6 znajduje się pełna dokumentacja dotycząca poszczególnych akcji, w których zbieraliśmy 
Państwa głosy oraz korespondencja PTB z odpowiednimi organami administracji państwowej.

Zastosowanie serwisów internetowych PTB w działalności wydawniczej

Witryna PTB służy także realizacji zadań z zakresu działalności wydawniczej. W okresie sprawozdawczym uregulowano 
zasady wydawania (i współwydawania) przez Towarzystwo naukowych i popularnonaukowych publikacji zwartych (np. 
książek abstraktów, publikacji popularnonaukowych oraz monografii ukazujących się poza serią Monographiae Botanicae). 
Odpowiedni regulamin („Zasady przygotowywania publikacji zwartych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Botanicz-
ne”7) i formularz umożliwiający składanie do Towarzystwa propozycji prac do oceny („Wydawnictwa zwarte – wniosek 
o wydanie zgody na publikację”8) zostały opublikowane w witrynie PTB.

Do końca 2018 r. w Repozytorium PTB udostępniono ok. 200 pozycji dokumentujących bieżącą i historyczną działalność 
stowarzyszenia. Zdeponowano w nim m.in. historyczne sprawozdania z działalności Towarzystwa9 i protokoły ze posiedzeń 
Organów PTB10, a także publikacje zwarte dotyczące konferencji organizowanych przez PTB w okresie sprawozdawczym11.

W kolejnym serwisie internetowym PTB – Platformie wydawniczej PTB12 ukazały się następujące zeszyty wydawnictw 
ciągłych PTB:
• Acta Societatis Botanicorum Poloniae – tomy 85–87, w tym dwa zeszyty tematyczne: Vol. 85, No. 4 (2016): „Phyllotaxis 

and related topics” i Vol. 87, No. 4 (2018): „Polar terrestrial ecosystems: ecology, diversity, and biogeography”.
• Acta Agrobotanica – tomy 69–71, w tym dwa zeszyty tematyczne: Vol. 69, No. 2 (2016): „Climate change impact on plant, 

plant communities, and crop production” i Vol. 70, No. 1 (2017): „Plant–animal interactions”.
• Acta Mycologica – tomy 51–53.
• Monographiae Botanicae – tomy 106 i 107.

W witrynie PTB udostępniono tomy 60–62 Wiadomości Botanicznych.

Czasopismo Acta Mycologica i seria wydawnicza Monographiae Botanicae zostały włączone do bazy Scopus. Natomiast 
periodyk Wiadomości Botaniczne od roku 2017 jest wydawany w cyklu rocznym. W witrynie PTB opublikowano formularz, 
za pomocą którego manuskrypty mogą być składane bezpośrednio do Redakcji WB. W czasopiśmie zostały wprowadzone 
zmiany mające na celu dostosowanie go do aktualnie obowiązujących standardów wydawniczych13.

W okresie sprawozdawczym udostępniono on-line wszystkie archiwalne zeszyty czasopism Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae, Acta Agrobotanica, Acta Mycologica, Wiadomości Botaniczne oraz Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów 
i Zbiorów, jak również serii Monographiae Botanicae.

W celu zwiększenia zainteresowania wydawnictwami PTB, uruchomiono profile w mediach społecznościowych czasopismom 

4 https://pbsociety.org.pl/default/zapraszamy-do-nadsylania-uwag-do-proponowanych-przez-ministra-srodowiska-zmian-w-usta-
wie-o-ochronie-przyrody-i-w-ustawach-pokrewnych/
5 https://pbsociety.org.pl/default/petycja-w-sprawie-zmiany-w-ustawie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/
6 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-opiniotworcza/
7 https://pbsociety.org.pl/default/prawo-w-ptb/zasady-przygotowywania-publikacji-zwartych-wydawanych-przez-polskie-towarzy-
stwo-botaniczne/
8 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wydawnictwa-zwarte-wniosek-o-wydanie-zgody-na-publikacje/
9 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/21
10 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/20
11 https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/16
12 https://pbsociety.org.pl/journals/
13 https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/polityka-wydawnicza/
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Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Twitter14) i Acta Mycologica (Facebook15).

Podsumowanie

Serwisy internetowe w PTB są stale rozwijane, dzięki czemu udostępniają nowe funkcje ułatwiające organizację pracy 
w Towarzystwie i zwiększające wydajność komunikacji Władz stowarzyszenia z wszystkimi jego członkami. Stanowią one 
również coraz bogatszą bazę, dokumentującą naukową, popularnonaukową oraz organizacyjną działalność PTB.

W zakresie wykorzystania Internetu do realizacji celów statutowych PTB, do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:
• zainicjowanie wysyłki Newslettera PTB,
• uruchomienie „Strefy dla członków PTB” i formularza „Deklaracji wstąpienia do PTB” (powiązanych funkcjonalnie 

z wykazem członków Towarzystwa) w obrębie witryny PTB,
• udostępnienie w witrynie PTB funkcji umożliwiających organizowanie konferencji naukowych (możliwość tworzenia 

formularzy zgłoszeniowych i zaplecza dla organizatorów),
• uruchomienie Repozytorium PTB.

Wśród zadań na przyszłość mających na celu zwiększenie wydajności wykorzystania Internetu w działalności PTB, wy-
mienić należy:
• zwiększenie poziomu aktualności danych kontaktowych członków PTB (obecnie duża liczba adresów email w wykazie 

członków PTB jest nieaktualna – odpowiednie poprawki mogą wprowadzać członkowie PTB za pośrednictwem „Strefy 
dla członków PTB”),

• dalsze unowocześnianie technik wydawania publikacji PTB (m.in. wykorzystanie XML JATS jako podstawowego formatu 
dla wydawnictw PTB oraz usprawnienie systemu do zarządzania procesem redakcyjnym),

• przeniesienie całej zgromadzonej w witrynie PTB dokumentacji współczesnej działalności Towarzystwa do Repozytorium 
PTB oraz dalsze sukcesywne digitalizowanie i udostępnianie dokumentacji historycznej,

• lepsze wykorzystanie infrastruktury informatycznej PTB do organizowania konferencji naukowych,
• wzrost zainteresowania mediami społecznościowymi jako narzędziami umożliwiającymi propagowanie działalności PTB.

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

oraz Piotra Otrębę – Administratora serwisów internetowych PTB

14 https://twitter.com/actasocbotpol/
15 https://www.facebook.com/actamycologica/
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