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Sprawozdanie z działalności 
polSkiego TowarzySTwa 

BoTanicznego w laTacH 2007–2009

polish Botanical Society in 2007–2009

I. DzIałalność organIzacyjna PTB

zEBranIa PlEnarnE ToWarzySTWa

W latach 2007–2009, oprócz 7 posiedzeń 
zarządu głównego, odbyło się specjalne po-
siedzenie redaktorów czasopism oraz Walne 
zgromadzenie Delegatów (w Szczecinie) po-
łączone z wyborami zarządu PTB na okres 
2007–2009.

Posiedzenia poświęcone były sprawom bie-
żącym Towarzystwa. omawiano kwestie działal-
ności poszczególnych oddziałów i Sekcji oraz 
Biblioteki PTB, dokonano wyboru redakcji 
i rad redakcyjnych. Dyskutowano m.in. nad 
usprawnieniem wydawania czasopism PTB, 
zwiększeniem aktywności członków Towarzy-
stwa, w tym młodych pracowników nauki.

DanE oSoBoWE o ToWarzySTWIE

Polskie Towarzystwo Botaniczne na koniec 
roku 2009 liczyło 1243 członków. W omawianym 
okresie sprawozdawczym do PTB przyjęto 
w sumie 114 nowych członków, a ubyło 122.

organizacja posiada obecnie swoje od-
działy w 15 miastach Polski: w Białymstoku, 
Bydgoszczy, gdańsku, Kielcach, Krakowie, 
lublinie, łodzi, olsztynie, Poznaniu, Skier-
niewicach, Szczecinie, Katowicach, w Toruniu, 
Warszawie i Wrocławiu. Wielokierunkowa dzia-
łalność członków PTB obrazowana jest przy-
należnością do 14 Sekcji:  agrobiologicznej, 
Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii 
i Biochemii roślin, Fykologicznej, geobotaniki 
i ochrony Szaty roślinnej, Historii Botaniki, 
Kultur Tkankowych roślin, lichenologicznej, 
Mikologicznej (działającej niezależnie przy od-
dziale: łódzkim, poznańskim i warszawskim), 
ogrodów Botanicznych i arboretów, Paleobo-
tanicznej, Pteridologicznej, Struktury i rozwoju 
roślin. W ramach zmian, dotychczasowa Sekcja 
anatomii i cytologii roślin zmodernizowała 

swoją nazwę na Struktury i rozwoju roślin, 
a od 3.09.2007 Sekcja Fykologiczna funkcjonuje 
bez  przewodniczącego.

BIBlIoTEKa PTB

Biblioteka PTB w omawianym okresie 
sprawozdawczym prowadzi regularną, krajową 
i międzynarodową wymianę międzybiblioteczną 
oraz katalogowanie i udostępnianie zbiorów. na 
bieżąco prowadzona jest aktualizacja wykazu ty-
tułów czasopism zagranicznych otrzymywanych 
przez bibliotekę i notowanych przez Katalog 
centralny Biblioteki narodowej. zgromadzony 
księgozbiór poddawany jest również sukce-
sywnej oprawie i niezbędnym konserwacjom.

W okresie ostatnich trzech lat stan księgo-
zbioru Biblioteki PTB powiększył się o 104 wo-
luminy wydawnictw zwartych i o 564 woluminy 
wydawnictw ciągłych. na koniec 2009 roku 
w Bibliotece zgromadzono 6758 woluminów 
wydawnictw zwartych (w tym 19 starodruków), 
18023 odbitek i broszur oraz 22204 woluminy 
wydawnictw ciągłych (815 tytułów).

W okresie trzyletniej kadencji opracowano 
w sumie 1473 egzemplarze wydawnictw cią-
głych i zwartych, na łączną wartość 109683,50 
zł. Do kontrahentów zagranicznych i krajowych 
oraz w ramach egzemplarza obowiązkowego 
wysłano w sumie 3032 egzemplarze czasopism 
o łącznej wartości 70361 zł. na zamówienie in-
stytucji i pracowników naukowych sprzedano 
1422 egzemplarze wydawnictw PTB o łącznej 
wartości 46324,75 zł (Tab. 1).

Kontynuowane jest, rozpoczęte w 2005 roku, 
komputerowe katalogowanie i elektroniczne 
udostępnianie zbiorów. W minionym okresie 
sprawozdawczym opracowano 152 rekordy bi-
bliograficzne tytułów w systemie MaK, w for-
macie Marc 2.1.

oprawiono następujące czasopisma: w 2007 
roku – Monographiae Botanicae, Ochrona Przy-
rody, w 2008 roku – Fragmenta Floristica et 
Geobotanica, Planta Polonica, Wiadomości 
Botaniczne, w 2009 roku – Acta Biologica 
Cracoviensia, Arboretum Kórnickie, Ochrona 
Przyrody oraz Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Prace Botaniczne.
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na miejscu skorzystały z Biblioteki 342 
osoby wypożyczając 101 woluminów druków 
zwartych, 596 zeszytów czasopism i 16 odbitek. 
Poza Bibliotekę wypożyczono 20 woluminów 
druków zwartych i 129 tytułów czasopism. Bi-
blioteka wykonała kserokopie 241 artykułów 
z czasopism zagranicznych dla instytucji na-
ukowych i osób prywatnych.

Biblioteka udostępnia zgromadzone zbiory 
czytelnikom dwa razy w tygodniu (wtorek 
i czwartek), posiada swój adres e‑mail: ptb‑
bibl@biol.uw.edu.pl i bezpośredni kontakt te-
lefoniczny: 022 5530532.

II. DzIałalność nauKoWa

Polskie Towarzystwo Botaniczne bierze 
czynny udział w rozwoju nauk botanicznych 
i upowszechnianiu wiedzy botanicznej na skalę 
ogólnopolską i międzynarodową. Szczególnie 
znaczącą rolę w realizacji tego zagadnienia od-
grywają organizowane przez oddziały i Sekcje 
PTB sympozja, konferencje, sesje naukowe oraz 
warsztaty. Pozwalają one na podnoszenie po-
ziomu naukowego członków, wymianę myśli 
naukowej, wiedzy i doświadczeń. Spośród 53 
zorganizowanych przez PTB w mijającej ka-
dencji tego rodzaju spotkań, ponad 1/4 stanowiły 

sympozja (konferencje i warsztaty) międzyna-
rodowe (Tab. 2). Trzynaście zorganizowanych 
przez Towarzystwo spotkań naukowych znalazło 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W sumie w konferen-
cjach zorganizowanych przez członków PTB 
udział wzięło 4438 uczestników. na spotkaniach 
tych wygłoszono 964 wykłady (referaty) i wy-
stawiono 1859 posterów (Tab. 2).

Ponadto, w ramach działalności naukowej 
i popularyzatorskiej, członkowie oddziałów 
PTB zorganizowali w sumie 320 lokalnych 
spotkań, w których udział wzięło 6028 osób 
wygłaszając 316 referatów. na tych spotka-
niach, często trudne lecz ciekawe zagadnienia 
naukowe przedstawiane są w zrozumiały dla 
ogółu słuchaczy sposób. ze względu na utrzy-
mywany cotygodniowy cykl spotkań najwięcej 
ich w omawianym okresie sprawozdawczym 
zorganizował oddział Krakowski. na 68 spo-
tkaniach wygłoszono 73 referaty, których wysłu-
chało 1463 osoby. Kolejne oddziały, które dzięki 
regularności spotkań skupiają znaczną liczbę 
słuchaczy to oddział lubelski (37 spotkań, 37 
referatów, 960 osób) i Warszawski (25 spotkań, 
27 referatów, 667 uczestników).

Inny charakter prezentują warsztaty i sesje 
terenowe, które służą rozwijaniu poglądów, 

Tabela 1. Działalność Biblioteki PTB w zakresie opracowywania wydawnictw (ciągłych i zwartych w sumie), wymiany 
międzybibliotecznej (krajowej i zagranicznej łącznie) oraz sprzedaży czasopism na zamówienie instytucji i pracowników 
indywidualnych.

lata
opracowane wydawnictwa Wymiana Sprzedaż

liczba egzemplarzy Wartość
w zł liczba egzemplarzy Wartość

w zł liczba egzemplarzy Wartość
w zł

2007 493 33042,00 1196 22849,00 603 12285,00
2008 563 38291,50 949 23980,00 405 23980,00
2009 417 38350,00 887 23532,00 414 10059,75
Suma: 1473 109683,50 3032 70361,00 1422 46324,75

Tabela 2. liczba konferencji zorganizowanych przez PTB w latach 2007–2009.

rok
Konferencje liczba 

uczestników
liczba

krajowe zagraniczne referatów posterów
2007 9 6 1464 354 541
2008 16 6 1719 358 918
2009 13 3 1255 252 400
Suma: 38 15 4438 964 1859



50 Wiadomości Botaniczne 54(3/4). 2010

zaszczepianiu pasji naukowych, pogłębianiu 
wiedzy studentów i młodych naukowców. Pro-
wadzone są przez wybitnej klasy specjalistów 
przekazujących aktualną wiedzę w połączeniu 
z jej praktycznym wykorzystaniem. Wiele przy-
kładów tego rodzaju działalności wykazano 
w poszczególnych sprawozdaniach rocznych 
publikowanych regularnie w Wiadomościach 
Botanicznych w poszczególnych latach sprawoz-
dawczych. za duży sukces organizacyjny od-
działu gdańskiego PTB oraz Sekcji geobotaniki 
i ochrony Szaty roślinnej PTB należy uznać 
terenową sesję naukową „Flora i roślinność Tatr” 
dla Société Botanique de France (Kraków, za-
kopane, 15–25.07.2009). uczestniczyły w niej 
53 osoby, w tym 41 członków kilku francuskich 
towarzystw naukowych (głównie Francuskiego 
Towarzystwa Botanicznego, wraz z jego Pre-
zesem prof. christianem Dumas i niemal całym 
zarządem). Podczas spotkania omawiano na-
stępujące tematy: człowiek a przyroda Tatr; 
naturalna roślinność leśna i piętrowy układ ro-
ślinności Karpat zachodnich; Wiatr i inwazje 
szkodników jako czynniki kształtujące lasy Tatr 
(po słowackiej stronie); roślinność do górnej 
granicy lasu w Tatrach Wysokich; roślinność 
piętra subniwalnego; Flora i roślinność Babio-
górskiego Parku narodowego oraz Pienińskiego 
Parku narodowego.

III. WSPółPraca nauKoWa z ToWarzySTWaMI 
I organIzacjaMI na TErEnIE Kraju

członkowie oddziałów i Sekcji Towarzy-
stwa prowadzą stałą lub okresową współpracę 
z wieloma organizacjami oraz towarzystwami 
na terenie kraju (w 2009 roku było to 90 róż-
nych jednostek, nie uwzględniając placówek 
naukowych). Współpracują również z placów-
kami naukowymi, zarządami obszarów chronio-
nych, z władzami lokalnymi i ogólnopolskimi, 
z Fundacjami, Kołami i Klubami, kształtując 
świadomość w zakresie ochrony środowiska 
oraz wspierając edukację młodzieży i ich na-
uczycieli. Wielu członków PTB wchodzi w skład 
zespołów i komisji, np. Komitetu Botaniki Pan, 
Komitetu ochrony Przyrody Pan, Komitetu 

Badań Polarnych Pan, Komitetu Fizjologii, 
genetyki i  Komitetu Biotechnologii, Komisji 
olimpiad Biologicznych itp., pełniąc funkcje 
recenzentów oraz przewodniczących. W orga-
nizacjach rządowych i pozarządowych zajmują 
ważne stanowiska, wchodząc w skład zarządów 
i rad. jako biegli biorą udział w wydawaniu róż-
nych ekspertyz i opinii. Współpracując z Woje-
wódzkim Konserwatorem Przyrody prowadzą 
konsultacje, inwentaryzacje przyrodnicze, tworzą 
plany ochrony.

IV. WSPółPraca nauKoWa ToWarzySTWa 
z organIzacjaMI zagranIcznyMI

Współpraca naukowa Towarzystwa z organi-
zacjami zagranicznymi uwidacznia się w kilku 
aspektach, np. we współpracy oddziałów 
i Sekcji, przynależności Sekcji do federacji to-
warzystw np. The Federation of European So-
cieties of Plant Biology (FESPB),  International 
Federation of Palynological Societes (IFPS), In-
ternational association of Sexual Plant repro-
duction research (IaSPrr) oraz indywidualnej 
przynależności członków PTB do międzynarodo-
wych towarzystw naukowych (około 47 różnych 
towarzystw zagranicznych i organizacji między-
narodowych). W organizacjach tych członkowie 
PTB pełnią często istotne funkcje w zarządach 
i radach na forum międzynarodowym.

V. DzIałalność na rzEcz ocHrony 
śroDoWISKa PrzyroDnIczEgo

Działalność w tym zakresie wynika z za-
angażowania członków PTB w prace na rzecz 
ochrony przyrody w Polsce, jak również ze 
współpracy z komisjami i komitetami na różnych 
szczeblach administracji państwowej oraz człon-
kostwa w radach naukowych i społeczno‑nauko-
wych obszarów chronionych. członkowie PTB 
udzielają konsultacji jednostkom państwowym 
i organizacjom pozarządowym. Pełnią funkcje 
biegłych do spraw ochrony środowiska. Wyko-
nują ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, 
opracowują plany ochrony rezerwatów przyrody, 
a także tworzą listy roślin chronionych. opiniują 
projekty miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego, dzięki czemu aktywnie uczest-
niczą w tworzeniu strategii rozwoju miast, gmin 
i powiatów, z uwzględnieniem obszarów chro-
nionych, rezerwatów i parków krajobrazowych. 
W sprawozdaniach rocznych podano wiele przy-
kładów działalności w tym zakresie.

Większość oddziałów i Sekcji PTB ściśle 
współpracuje z radami naukowymi Parków 
narodowych, rad społeczno‑naukowych parków 
krajobrazowych i leśnych kompleksów, z woje-
wódzkimi i regionalnymi komisjami ds. ochrony 
przyrody, Wydziałami ochrony środowiska 
urzędów Wojewódzkich i Miejskich. Biorą 
udział w tworzeniu planów lokalnej współpracy 
na rzecz wybranych obszarów natura 2000. 
udzielają konsultacji naukowych w zakresie 
diagnostyki, terapii i profilaktyki grzybic.

Wychodząc naprzeciw postępującej degra-
dacji środowiska naturalnego i jego zubażania, 
członkowie PTB wykorzystują różnorodne me-
tody gromadzenia i przechowywania materiału 
roślinnego (w tym ultraniską temperaturę cie-
kłego azotu), a także podnoszenia wiedzy i świa-
domości ogółu społeczeństwa w tym zakresie. 
W swoich działaniach dążą do utrzymania zróżni-
cowania genetycznego, zabezpieczania ciągłości 
procesów ekologicznych i ewolucyjnych oraz 
zachowania gatunków rzadkich i zanikających. 
W omawianym okresie sprawozdawczym człon-
kowie Sekcji Pteridologicznej zwrócili ponadto 
uwagę na problem rozróżniania niektórych ga-
tunków i ich form mieszańcowych w rodzaju 
Dryopteris, należącym do krytycznych taksonów 
paprotników we florze Polski. W efekcie zorga-
nizowanych (dofinansowanych przez Minister-
stwo nauki i Szkolnictwa Wyższego) warsztatów 
zapoznano się ze zmiennością morfologiczną 
gatunków z tego rodzaju oraz opracowano klucz 
do ich oznaczania.

W celu zwrócenia uwagi opinii publicznej 
na problem wymierania gatunków, członkowie 
PTB biorą czynny udział w sporządzaniu czer-
wonych ksiąg i list zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin (oddział Krakowski) i grzybów 
(Sekcja Mikologiczna) w Polsce i Europie. z ini-
cjatywy i przy współudziale członków PTB two-
rzone są nowe ogrody botaniczne (w Kielcach, 

Katowicach), służące nie tylko edukacji i rekre-
acji, ale przede wszystkim pełniące funkcję gro-
madzenia zasobów genowych w postaci żywych 
kolekcji czy banków genów. W ochronie ex situ 
zasobów genowych wykorzystywane są nowo-
czesne techniki rozmnażania roślin (in vitro) i ich 
gromadzenia (w ciekłym azocie).

VI. uPoWSzEcHnIanIE WIEDzy BoTanIcznEj

członkowie wszystkich oddziałów i Sekcji 
PTB biorą czynny udział w upowszechnianiu 
wiedzy botanicznej, które przejawia się organi-
zowaniem i współorganizowaniem wykładów, 
spotkań naukowych, prelekcji, szkoleń, porad-
nictwa, wystaw, olimpiad i konkursów biolo-
gicznych, sesji i wycieczek terenowych oraz 
pogadanek i poradnictwa. Prowadzenie licznych 
szkoleń dla nauczycieli gimnazjów i liceów oraz 
służb leśnych w zakresie ochrony lokalnych 
ekosystemów, środowiska naturalnego, w dzie-
dzinie znajomości drzew i krzewów, prelekcje 
oraz zajęcia z ekologii i ochrony przyrody, 
prelekcje w zakresie ochrony gatunków roślin 
chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz 
wycieczki i seminaria terenowe – to typowa 
działalność członków PTB. Wiedza botaniczna 
krzewiona jest zarówno wśród dzieci, młodzieży 
i nauczycieli, jak i osób o ukierunkowanych, 
specjalistycznych zainteresowaniach, w szkołach 
i ośrodkach edukacyjnych, w ramach działal-
ności uniwersytetu III Wieku i podczas Festiwali 
nauki. członkowie PTB uczestniczą również 
w pracach lokalnych i ogólnopolskich Fundacji, 
Kół naukowych i Klubów. często otaczają je 
opieką merytoryczną. Działające pod kierun-
kiem członków PTB przy wyższych uczelniach 
Studenckie Koła naukowe przyczyniają się do 
rozwijania pasji naukowych. Do szerokiego 
kręgu słuchaczy członkowie PTB trafiają także 
dzięki udziałowi w audycjach radiowych i pro-
gramach telewizyjnych oraz zamieszczaniu po-
pularnonaukowych artykułów na łamach różnych 
dzienników, czasopism oraz w przewodnikach 
i książkach. Piękno przyrody polskiej w kontek-
ście edukacyjnym przedstawiane jest także w po-
staci filmów. Dynamicznie funkcjonuje również 
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uruchomiony w styczniu 2004 roku, licznie od-
wiedzany (dotychczas odnotowano ponad 104 
tysiące odsłon tej strony), internetowy serwis 
botaniczny Lonicera http://www.lonicera.hg.pl/. 
Popularyzuje on najnowsze odkrycia botaniczne, 
wydarzenia związane z botaniką i ochroną szaty 
roślinnej w kraju i na świecie. zawiera infor-
macje o bieżącej ofercie wydawniczej z zakresu 
botaniki oraz system nawigacji umożliwiającej 
dostęp do naukowych periodyków botanicznych 
(krajowych i zagranicznych) oraz innych stron 
botanicznych.

Informacje o bieżącej działalności PTB 
zamieszczane są w Wiadomościach Botanicz-
nych oraz na stronie internetowej Towarzystwa 
(http://ptb.ib‑pan.krakow.pl), która w 2009 roku 
otrzymała nową szatę graficzną. Swoje strony 
internetowe założyły i prowadzą na bieżąco 
oddziały: Bydgoski, Poznański i Szczeciński, 
Sekcje: Historii Botaniki, Kultur Tkankowych 
roślin i lichenologiczna oraz jedno z czasopism 
– Rocznik Dendrologiczny.

VII. DzIałalność WyDaWnIcza

W omawianym okresie sprawozdawczym 
większość wydawnictw Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego ukazywało się zgodnie z ustaloną 
dla każdego z nich częstotliwością. Wyjątek sta-
nowią Rocznik Dendrologiczny oraz Biuletyn 
Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 
Wydawanie tych dwóch czasopism od 2009 roku 
jest zawieszone do odwołania w związku z rezy-
gnacją z pełnienia funkcji przez ich redaktorów 
i grono redakcyjne. W latach 2007–2009 ukazały 
się następujące tomy czasopism:

Acta Agrobotanica vol. 60–62 (zeszyty: 1, 2)
Acta Mycologica vol. 42–44 (zeszyty: 1, 2)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 

76–78 (zeszyty: 1, 2, 3, 4)
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów 

i Zbiorów vol. 16–17
Monographiae Botanicae vol. 97–99
Rocznik Dendrologiczny vol. 55–56
Wiadomości Botaniczne vol. 51–53 (zeszyty: 

1–4)
Działalność wydawnicza była wspomagana 

dofinansowaniem z Ministerstwa nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, z wyłączeniem Wiadomości 
Botanicznych. od 2008 roku czasopismo to nie 
otrzymuje dotacji i jest wydawane z funduszy 
PTB przy wsparciu Instytutu Botaniki Pan 
w Krakowie. W obecnej kadencji rozszerzono 
składy rad redakcyjnych, w większym stopniu 
czyniąc je międzynarodowymi. redaktorzy 
wraz zarządem głównym włożyli wiele starań 
w kierunku rozpropagowania naszych czasopism 
poprzez wprowadzenie streszczeń oraz całych 
artykułów w system on‑line. celem tych starań 
było zwiększenie poczytności czasopism.

Pięć tytułów czasopism: Acta Agrobota-
nica, Acta Mycologica, Acta Societatis Bota-
nicorum Poloniae, Monographiae Botanicae 
i Wiadomości Botaniczne znajduje się na liście 
Informacji naukowej (ISI Master journal list) 
z Filadelfii, jakkolwiek jedynie Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae posiada określony Impact 
Factor, który obecnie wynosi 0,418).

członkowie PTB pełnią różne funkcje, 
w radach redakcyjnych i redakcjach wielu wy-
dawnictw naukowych, wydawanych nie tylko 
przez nasze Towarzystwo, np.:  Kształtowanie 
środowiska geograficznego i ochrona przyrody 
na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowa-
nych, Flora Polski – rośliny naczyniowe, Atlas of 
the geographical distribution of lichens in Po-
land, Natura Silesiae Superioris, Acta Biologica 
Cracoviensia, Acta Palaeobotanica, Acta Phy-
siologiae Plantarum, American Journal of Bo-
tany, Biodiversity: Research and Conservation, 
Botanica Lithuanica, Botanical Guidebooks, 
European Weed Society Bulletin, Fragmenta Flo-
ristica et Geobotanica, International Journal of 
Horticulture Science, Atlas of the Geographical 
Distribution of Fungi in Poland, Vegetable Crops 
Research Bulletin, European Weed Society Bul-
letin, Folia Horticulturae, Journal of Fruit and 
Ornamental Plant Research, Journal of Applied  
Genetics. 

członkowie PTB prowadzą również indy-
widualną działalność wydawniczą w postaci 
publikacji popularno‑naukowych, monografii 
i podręczników (w sumie 15 pozycji).
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noc MUzeÓw oraz dzieŃ oTwarTycH 
drzwi MUzeÓw krakowSkicH 
w MUzeUM paleoBoTanicznyM 

inSTyTUTU BoTaniki UniwerSyTeTU 
JagielloŃSkiego (2007–2010)

The Museum night and krakow Museums open 
day in the palaeobotanical Museum of institute 
of Botany, Jagiellonian University (2007–2010)

noc Muzeów jest cykliczną imprezą odby-
wającą się w Polsce od kilku lat. W Krakowie 
pierwsza noc Muzeów zorganizowana została 
w roku 2004. od 2009 roku noc Muzeów jest 
w Krakowie częścią trwającego kilka miesięcy 
cyklu imprez, zatytułowanego Krakowskie noce. 
noc Muzeów odbywa się w Krakowie z piątku 
na sobotę, a więc z jednodniowym wyprzedze-
niem względem innych miast, gdzie odbywa się 
z soboty na niedzielę, tak aby zainteresowani 
mogli uczestniczyć także w imprezach zorgani-
zowanych w innych miejscowościach.

Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki 
uniwersytetu jagiellońskiego uczestniczy w tej 
imprezie od 2008 roku. W piątej edycji nocy 
Muzeów (16/17 maja 2008) gościliśmy ponad 
650 zwiedzających. W szóstej edycji (15/16 maja 
2009) liczba gości, którzy odwiedzili naszą pla-
cówkę wyniosła ponad 1000 osób, a w siódmej 
edycji (14/15 maja 2010) odwiedziło nasze mu-
zeum około 750 gości, co świadczy o znacznym 
i stałym zainteresowaniu prezentowaną tema-
tyką. za każdym razem muzeum dostępne było 
dla zwiedzających od godz. 19.00 do północy.

Drugą cykliczną imprezą muzealną odbywa-
jącą się w Krakowie jest Dzień otwartych Drzwi 
Muzeów Krakowskich organizowany w jedną 
z niedziel pod koniec listopada.

Muzeum Paleobotaniczne IB uj uczestni-
czyło w nim trzykrotnie (25.11.2007, 23.11.2008 
i 22.11.2009), goszcząc kilkaset osób. W Dniu 
otwartych Drzwi odbywającym się 22.11.2009 

VIII. WyróżnIEnIa

W omawianym okresie sprawozdawczym, 
zgodnie z uchwałą zarządu głównego ka-
dencji 2004–2007, za wybitne prace naukowe 
i upowszechnianie wiedzy botanicznej godność 
członka Honorowego nadano siedmiu osobom. 
cztery osoby odznaczono medalem im. prof. W. 
Szafera, cztery medalem im. prof. z. czubiń-
skiego, zaś pięć osób uhonorowano medalem 
im. prof. B. Hryniewieckiego.

członkowie PTB za swoją wieloletnią dzia-
łalność na rzecz ochrony środowiska przyrodni-
czego (wyrażanego w różnorodny sposób), a także 
w uznaniu zasług ich indywidualnej i zbiorowej 
działalności zostali uhonorowani nagrodami rek-
torskimi (5 osób), nagrodą Ministra środowiska 
(1 osoba), Wojewódzkiego Funduszu ochrony 
środowiska (2 osoby) oraz złotym Krzyżem za-
sługi (1 osoba). Ponadto jedna osoba otrzymała 
tytuł Honorowego członka Stowarzyszenia Pro-
ducentów roślin cebulowych (w uznaniu zasług 
dla powstania i rozwoju SPrc) jedna została wy-
różniona „nummum Memorialem Holubianum” 
nadanym przez Kapitułę orderu Słowackiego 
Towarzystwa Botanicznego SaV w Bratysławie. 
Trzy osoby otrzymały wyróżnienia za osiągnięcia 
w dziedzinie badań botanicznych na Słowacji, 
przyznane przez Słowackie Towarzystwo Bota-
niczne w námestove.

Sekretarz generalny PTB 
dr anna Mikuła

MUzea, arcHiwalia, zBiory


