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6.1. Rys historyczny

Idea działalności wydawniczej narodziła się w Polskim Towarzystwie Botanicznym wraz z jego 
utworzeniem. W tym okresie botanicy polscy drukowali swoje prace za granicą bądź w wydawa-
nych przez nieliczne towarzystwa naukowe czasopismach o profilu ogólnoprzyrodniczym, takich jak 
Kosmos, Pamiętnik Fizyograficzny i Wszechświat. Pierwszym czasopismem dedykowanym wyłącz-
nie pracom botanicznym było założone przez PTB Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ASBP), 
którego pierwszy zeszyt ukazał się w 1923 r. (Tab. 6.1). Stanowisko redaktora ASBP powierzono 
Dezyderemu Szymkiewiczowi z Katedry Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, a w skład Komitetu Redakcyjnego weszli wybitni botanicy: Kazimierz Bassalik, 
Emil Godlewski, Bolesław Hryniewiecki, Seweryn Krzemieniewski, Bronisław Niklewski, Józef 
Rostafiński, Władysław Szafer, Piotr Wiśniewski, Zygmunt Wóycicki. Dwa lata później, z inicja-
tywy prof. Józefa Paczoskiego, powołano wydawnictwo pod nazwą Biblioteka Botaniczna, w któ-
rym publikowane były większe opracowania monograficzne. Było ono wydawane nieregularnie 
do 1938 r. Podjęta i konsekwentnie rozwijana szeroka wymiana międzybiblioteczna sprawiła, że cza-
sopisma PTB zaczęły docierać do bardzo wielu placówek botanicznych na całym świecie. W zamian 
do biblioteki Towarzystwa napływały czasopisma zagranicznych wydawców. Za proroczą można 
uznać strategię rozwoju Towarzystwa zapoczątkowaną przez ówczesne władze PTB. W sprawozda-
niu z działalności za okres od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. czytamy:

Acta są ogniwem spajającym świat botaniczny Polski z zagranicą; dają możliwość członkom szybkiego drukowania 
prac, docierających do ośrodków naukowych całego świata, wreszcie są skutecznym środkiem propagandy polskiej 
nauki za granicą.

Dzięki przyjętej wówczas polityce, wydawane regularnie czasopismo ASBP przez długie lata 
powojenne pełniło rolę łącznika pomiędzy badaczami w kraju i za granicą, stanowiąc swoiste okno 
na świat nauki w czasach „żelaznej kurtyny”.

Wiele dokumentów zgromadzonych w archiwum wskazuje, że głównym problemem Towarzystwa 
we wczesnym okresie jego funkcjonowania było zdobywanie odpowiednich funduszy na druk. 
W teorii pochodziły one z Wydziału Ministerstwa Nauki, w praktyce jednak były niewystarczające 
i wypłacane nieregularnie. Głęboki kryzys gospodarczy okresu międzywojennego sprawiał, że rów-
nież dodatkowe dotacje uzyskane przez Zarząd Główny z Ministerstwa Rolnictwa, z Funduszu 
Kultury Narodowej oraz Miasta St. Warszawy nie mogły być zrealizowane. Składki członkowskie, 
najwyższe wśród towarzystw naukowych w Polsce, były niewystarczające do zapewnienia ciągłości 
wydawniczej, która w roku 1934 osiągnęła szczytową liczbę 70 prac rocznie (66 arkuszy wydaw-
niczych). Efektem ograniczeń finansowych było radykalne obniżanie objętości wydawniczej ASBP 
w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. W latach 1939–1945, w czasie działań 
wojennych, nastąpiło całkowite zawieszenie działalności wydawniczej Towarzystwa. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego Towarzystwo wydało w sumie 16 tomów ASBP zawierających 
401 prac, 6 tomów Biblioteki Botanicznej oraz Zarys historii botaniki w Polsce opracowany przez 
prof. B. Hryniewieckiego, przedstawiający rozwój nauk botanicznych od średniowiecza po czasy 
współczesne.

Po wojnie, redakcję ASBP powierzono profesorom D. Szymkiewiczowi i K. Bassalikowi. 
Koszty wydawnicze były w całości pokrywane przez Wydział Ministerstwa Nauki. Redaktorzy 
i autorzy nie otrzymywali honorarium. Wynagrodzeniem dla autorów było 100 odbitek własnego 
artykułu. W okresie powojennym największym problemem były kwestie organizacyjne, które stop-
niowo zaczęły się rozwiązywać wraz z powołaniem w 1949 r. Wacława Gajewskiego jako drugiego 
redaktora ASBP. Poza opracowywaniem manuskryptów odpowiadał on za wnioskowanie o dotacje, 
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ustalanie objętości wydawniczej i wielkości nakładu oraz kontakty z Głównym Urzędem Kontroli 
Prasy. Osobiście nadzorował również prace drukarni (funkcjonującej w tym okresie na 3 zmiany) 
oraz prowadził na bieżąco ostateczną korektę manuskryptów (Gajewska 1972).

W pierwszej połowie lat 50. XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój działalności wydawniczej 
Towarzystwa. W 1951 r. ukazał się pierwszy zeszyt Rocznika Sekcji Dendrologicznej PTB, a w 1953 r. 
powołano kolejne czasopisma: Acta Agrobotanica (AA), Monographiae Botanicae (MB), Fragmenta 
Floristica et Geobotanica oraz Biuletyn Ogrodów Botanicznych, który do 1991 r. wychodził pod tym 
tytułem jako dział początkowo ASBP, potem WB (Tab. 6.1). Całkowicie przeorganizowano obowią-
zujący dotychczas system wydawniczy. Utworzono stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopism, 
które powierzono prof. W. Gajewskiemu. Dla każdego z czasopism powołano odrębne Komitety 
Redakcyjne, składające się z redaktorów działowych i sekretarzy. W 1952 r. działalność wydawnicza, 
osiągająca około 60 arkuszy wydawniczych ASBP i około 35 arkuszy Rocznika, prawie dwukrotnie 

Tabela 6.1. Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Botanicznego i ich redaktorzy

Tytuł Lata Redaktorzy

Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae 
(ASBP)

od 19231

1922–1930 D. Szymkiewicz
1930–1937 K. Bassalik
1938–1939 K. Piech
1945–1947 D. Szymkiewicz, K. Bassalik
1948–1949 K. Bassalik
1949–1960 K. Bassalik, W. Gajewski
1960–1977 W. Gajewski, H. Teleżyński

1978–1980 W. Gajewski
1980–1990 B. Rodkiewicz
1991–1992 S. Zajączkowski
1993–2010 J. Fabiszewski
od 2011 B. Zagórska-Marek

Biblioteka Botaniczna 1925–1938 J. Paczoski (tomy nr 1–4 i 6) B. Hryniewiecki (tom 5)

Rocznik Dendrologiczny 1951–2008

1951–1955 R. Kobendza
1955–1978 T. Gorczyński
1979–1983 B. Molski
1984–1992 J. Tumiłowicz

1993–1998 M. Czekalski
1999–2004 W. Danielewicz
2005–2008 J. Dolatowski

Acta Agrobotanica 
(AA) od 1953

1953–1970 J. Lekczyńska, S. Wóycicki
1970–1979 J. Lekczyńska, Z. Starck 
1979–1982 L. Jankiewicz, M. Saniewski
1982–1983 M. Saniewski, A. Dobrzański
1983–1985 L. Jankiewicz, M. Saniewski
1985–1992 M. Saniewski, A. Dobrzański

1992–1998 M. Saniewski 
1998–2004 J. Lipecki
2004–2015 E. Weryszko-
Chmielewska
od 2015 B. Denisow

Monographiae 
Botanicae (MB) od 1953

1953–1958 B. Hryniewiecki 
1958–1963 B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk
1963–1976 M. Kostyniuk 
1975–1977 M. Kostyniuk, Z. Podbielkowski
1977–1981 Z. Podbielkowski

1981–1991 R. Olaczek
1991–1993 S. Cieśliński
1993–2013 K. Czyżewska
od 2014 Z. Kącki (red. hono-
rowy: K. Czyżewska)

Biuletyn Ogrodów 
Botanicznych, Muzeów 
i Zbiorów 2

1992–2008 1954–1974 L. Karpowiczowa
1974–1982 B. Molski

1982–1990 A. Łukasiewicz
1991–2008 J. Puchalski

Fragmenta Floristica 
et Geobotanica 1953–1956 B. Pawłowski

Wiadomości Botaniczne 
(WB) od 1957

1957–1981 F. Górski
1982–1989 W. Starzecki
1990–1993 Z. Mirek
1994–1998 B. Zemanek

1999–2004 S. Loster
2005–2016 Z. Mirek
2017–2019 A. Nowak
od 2020 P. Górski

Acta Mycologica (AM) od 1965
1965–1993 A. Skirgiełło
1994–2001 A. Skirgiełło, M. Ławrynowicz
2002–2013 M. Ławrynowicz

2014–2018 M. Rudawska
od 2018 W. Pusz

Erica. Rocznik Roślin 
Wrzosowatych 1990–1998 M. Czekalski

1 Pogrubiona czcionka wskazuje tytuły wydawane obecnie
2 W latach 1953–58 dział ASBP; 1958–86 dział WB; 1987–90 osobna wkładka; od 1992 czasopismo
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przekroczyła osiągnięcia odnotowywane w najlepszych latach okresu międzywojennego. Jej rozkwit 
był możliwy dzięki przejęciu finansowania Towarzystwa w 1952 r. przez Polską Akademię Nauk 
(PAN). Od 1954 r. wydawnictwa wszystkich towarzystw naukowych zostały systemowo włączone 
do Państwowego Wydawnictwa Naukowego (PWN) i finansowane przez PAN (Gajewska 1970). 
Wynagrodzenie za swoją pracę zaczęli otrzymywać członkowie Komitetów Redakcyjnych, wypła-
cano również honoraria dla autorów. PWN przejęło prenumeratę, zaprzestano bezpłatnego rozsyłania 
czasopisma ASBP członkom PTB i ograniczono liczbę odbitek autorskich do 25 sztuk. Biblioteka 
otrzymywała wnioskowaną liczbę egzemplarzy każdego wydawnictwa na prowadzenie wymiany 
zagranicznej. Taki stan utrzymał się do 1960 r., w którym Towarzystwo przejęło z powrotem swoje 
czasopisma pozostawiając PWN jedynie ich drukowanie. Wieloletnia współpraca z PWN zapewniła 
względną stabilizację w działalności wydawniczej PTB i dalszy jej rozwój. W 1957 r. uzyskano 
pozwolenie i fundusze na wydawanie Wiadomości Botanicznych. W roku 1965, z inicjatywy prof. 
Aliny Skirgiełło, powstało kolejne czasopismo tj. Acta Mycologica, które wydawane jest do dzi-
siaj. Ostatnim czasopismem, które powstało z inicjatywy członków PTB był rocznik pt. Erica. 
Rocznik Roślin Wrzosowatych, ukazujący się jako biuletyn, wielokrotnie zmieniający swój tytuł 
(Rośliny Wrzosowate, Rocznik Roślin Wrzosowatych, Erica Polonica). Czasopismo to było wyda-
wane pod auspicjami PTB w latach 1990–1998.

Do 1990 roku wydawanie czasopism było finansowo i organizacyjnie zależne od PAN, wysokość 
przyznawanych dotacji regulowała rozmiary produkcji wydawniczej polskich towarzystw, w tym 
PTB (Olaczek 1986). Na wielkość dotacji miały wpływ: poziom naukowy czasopisma, wielkość 
prenumeraty i wymiany międzybibliotecznej, „autorytet towarzystwa” i udział kosztów własnych 
w ogólnym kosztorysie wydawniczym, jak również kondycja finansowa Polskiej Akademii Nauk. 
W 1990 r. działalność wydawnicza PTB uległa poważnej redukcji z powodu ograniczonej i zbyt 
późno przyznanej dotacji. Podobne problemy Towarzystwo napotkało w kolejnym roku, w któ-
rym przeorganizowaniu uległa administracja rządowa odpowiedzialna za sprawy polityki naukowej 
w Polsce. Ustawą z 12 stycznia 1991 r. powołany został Komitet Badań Naukowych (KBN), który 
przejął finansowanie działalności związanej z nauką, w tym wydawnictw naukowych. Dalsze zmiany, 
które nastąpiły w 2006 r. wprowadziły względną przewidywalność w zakresie przyznawanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) środków zapewniając tym samym pewną 
stabilizację finansową na okres następnych 10 lat. Mimo tego, nauka polska straciła wówczas wiele 
znakomitych tytułów, które wskutek agresywnej polityki zagranicznych wydawców zostały przez 
nich przejęte na atrakcyjnych warunkach. Warto wspomnieć, że w czasie kadencji prezesa prof. 
Jana Rybczyńskiego, PTB otrzymało kilka takich ofert i odbyło kilka spotkań z przedstawicielami 
zagranicznych wydawnictw. Władze Towarzystwa nigdy jednak nie zaaprobowały propozycji pozby-
cia się trudnej organizacyjnie i finansowo działalności wydawniczej i nie oddały obcemu wydawcy 
intelektualnego potencjału zdeponowanego w wydawnictwach PTB.

W 2010 roku Towarzystwo rozpoczęło samodzielną gruntowną modernizację procesu wydawni-
czego celem dostosowania go do poziomu najlepszych zagranicznych wydawców. Inicjatorką tych 
zmian była prof. Beata Zagórska-Marek, pełniąca wówczas funkcję Redaktora Wydawnictw PTB, 
a ich koordynatorem i wykonawcą był mgr Piotr Otręba, wychowanek Pani Profesor, który swoim 
zaangażowaniem i kreatywnością wprowadził Towarzystwo w system wydawnictw cyfrowych. 
Reformy objęły wdrożenie oprogramowania do przyjmowania i recenzowania manuskryptów oraz 
udostępniania przyjętych do publikacji materiałów. Dzięki temu naukowcy z całego świata uzyskali 
wolny dostęp do artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach PTB. Modernizacja pro-
cesu wydawniczego objęła także implementację systemu do analizy zapożyczeń oraz szereg działań 
zapewniających stosowanie wymaganych na świecie zasad etycznego postępowania. 

Uruchomiona w 2011 roku elektroniczna Platforma Czasopism PTB umożliwiła m.in. składa-
nie prac do redakcji, przekazywanie recenzji, śledzenie statusu prac oraz ich cyfrowe publikowa-
nie. Pierwszym czasopismem wprowadzonym na Platformę było ASBP. Następnie pojawiały się 
na niej kolejne wydawnictwa ciągłe PTB. Od tego momentu Towarzystwo rozpoczęło udostępnianie 
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publikowanych prac w otwartym dostępie (open access). W dniu 8 grudnia 2012, na posiedzeniu 
Zarządu Głównego PTB, podjęto decyzję w sprawie utworzenia wspólnej Redakcji Technicznej 
Czasopism PTB, a funkcję Redaktora Technicznego powierzono mgr P. Otrębie. Obok prac moder-
nizacyjnych podjęto również starania o zapewnienie środków na prowadzenie działalności wydaw-
niczej. W tym celu podniesiona została wysokość opłat autorskich i uszczelniony system ich 
pobierania. Rosnące koszty druku i niewielki (w stosunku do wersji cyfrowej) zasięg tradycyjnych 
prac sprawiły, że Towarzystwo od 2014 r. zaczęło stopniowo wycofywać się z wersji drukowanej 
wydawnictw. W formacie wyłącznie elektronicznym jako pierwsze zaczęły ukazywać się Wiadomości 
Botaniczne, następnie od 2015 r. Acta Mycologica, od 2016 r. ASBP i Acta Agrobotanica, zaś od 
2019 r. Monographiae Botanicae. Od 2017 r., dzięki dotacjom ministerialnym, Towarzystwo zaczęło 
finansować korektę anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji. Ostatnim etapem zmian było 
wdrożenie z początkiem 2020 r. formatu XML-JATS, służącego do opisywania literatury naukowej 
publikowanej online. Format ten sprawia, że prace są m.in. wydajniej indeksowane. Tym samym 
PTB, dołączając do czołowych wydawców naukowych na świecie wykorzystujących format xml 
w publikowaniu prac, stało się pionierem na rynku polskim. W 2021 r. czasopisma przeszły na ciągły 
tryb wydawania artykułów, co oznacza, że wszystkie stały się rocznikami, a prace w nich publiko-
wane ukazują się zaraz po zakończeniu niezbędnych prac redakcyjnych.

Od 2011 r. artykuły publikowane w czasopismach PTB ukazują się w otwartym dostępie open 
access, na licencji Creative Commons CC BY. Są one opatrzone odpowiednimi metadanymi, w tym 
wykazem cytowanej literatury co, wraz z zastosowaniem systemu do zarządzania procesem redakcyj-
nym, umożliwia wymianę metadanych z innymi serwisami i tym samym zapewnia lepszą dostępność 
publikowanych treści oraz ułatwia ich wyszukiwanie przez osoby zainteresowane w kraju i za gra-
nicą. Wydawnictwa PTB są indeksowane w licznych międzynarodowych bazach, np. AGRICOLA, 
AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Current 
Contents – Agriculture Biology & Environmental Sciences, DOAJ, DOAB, EBSCO, Google 
Scholar, Microsoft Academic, Science Citation Index Expanded, Scopus, WorldCat. Towarzystwo 
stosuje zasady etycznego publikowania wypracowane przez Committee on Publication Ethics. Każda 
praca jest co najmniej dwukrotnie sprawdzana pod kątem oryginalności (po wpłynięciu do Redakcji 
oraz przed opublikowaniem). W przypadku publikacji wieloautorskich wymagane jest określenie 
roli poszczególnych autorów w jej powstaniu. Autorzy są zobligowani do podawania informacji 
o potencjalnym konflikcie interesów i o źródłach finansowania pracy. Zgodnie z zaleceniami MNiSW 
(obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki; MEiN) kontrolowana i surowo przestrzegana jest rów-
nież poprawność procesu recenzowania nadsyłanych prac. Powoływanych jest co najmniej dwóch 
niezależnych recenzentów. Wszystkie informacje dotyczące polityki wydawniczej Towarzystwa są 
dostępne na stronach internetowych PTB.

Potwierdzeniem znaczenia przeprowadzonych unowocześnień jest przede wszystkim obecność 
wydawnictw PTB w najważniejszych światowych bazach indeksujących, takich jak Scopus, DOAJ, 
bazach firmy Clarivate, jak również przynależność PTB do międzynarodowych organizacji takich 
jak Open Access Scholarly Publisher Association (jako pierwszy polski wydawca) i Committee on 
Publication Ethics. Przyczynia się to do postrzegania PTB jako wydawcy rzetelnego i wiarygod-
nego, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W 2020 roku czasopisma PTB obecne 
w bazie DOAJ wyróżnione zostały odznaką DOAJ Seal, przyznawaną czasopismom spełniającym 
wysokie standardy wydawnicze, przede wszystkim pod względem otwartości. Cyfryzacja działalno-
ści wydawniczej PTB przyczyniła się do objęcia procesem modernizacyjnym także innych obsza-
rów aktywności Towarzystwa. Mgr P. Otręba, pełniący obecnie funkcję Administratora Serwisów 
Internetowych PTB sprawuje opiekę nie tylko nad Platformą wydawniczą, lecz także nad powstałym 
w 2018 r. Repozytorium (Rozdz. 8) oraz witryną internetową PTB.

Aktywność Towarzystwa w zakresie działalności wydawniczej przedstawia Tabela 6.2.
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6.2. Charakterystyka wydawnictw PTB

Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ukazuje się od 1923 r.)
ISSN: 2083-9480 (wersja elektroniczna), 0001-6977 (wersja drukowana); ostatni zeszyt drukowany ukazał się w roku 
2015

Pierwszy tom kwartalnika Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ASBP) został wydrukowany 
w 1923 r. w Drukarni Ludowej w Krakowie, zawierał 25 prac i obejmował 20 arkuszy wydawni-
czych. Po II wojnie światowej druk czasopisma powierzono Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
jako jednej z nielicznych ocalałych w Polsce. Początkowo prace były wydawane w języku polskim, 
francuskim i niemieckim. Od 1972 r. obowiązującym językiem jest język angielski. Na przekór 
przeszkodom finansowym i organizacyjnym czasopismo to ukazuje się nieprzerwanie do dnia dzi-
siejszego (z wyłączeniem okresu II wojny światowej). Jednocześnie stale powiększa swoją objętość, 
zmienia szatę graficzną i dostosowuje tryb wydawania do współcześnie obowiązujących trendów. 
U progu stulecia Towarzystwa, liczba arkuszy wydawniczych ASBP wynosi 62. Od 2011 r. czasopi-
smo ukazuje się w trybie open access, zaś od 2016 r. wyłącznie elektronicznie. Zestawienie okładek 
pierwszego i ostatnich zeszytów ASBP wydanych w formie drukowanej i wyłącznie elektronicznej 
przedstawiono na Rycinie 6.1.

ASBP publikuje wyniki oryginalnych badań podstawowych ze wszystkich działów botaniki 
upowszechniając najnowsze osiągnięcia w dziedzinie m.in. florystyki, fitosocjologii i fitogeografii, 

Tabela 6.2. Podsumowanie ilościowe działalności wydawniczej PTB w okresie 1922–2021

Wydawnictwo
Liczba

tomów zeszytów artykułów
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 90 345 3 666
Biblioteka Botaniczna 6 6 6
Rocznik Dendrologiczny 50 50 824
Acta Agrobotanica 74 148 1 837
Acta Mycologica 56 107 1 152
Monographiae Botanicae 108 108 180
Wiadomości Botaniczne 66 191 568
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 17 17 294
Suma 467 972 8 527

Ryc. 6.1. Pierwszy (A) i ostatni (B) zeszyt Acta Societatis Botanicorum Poloniae wydany w formie drukowanej oraz (C) 
aktualna oprawa graficzna okładki zeszytów ukazujących się w wersji elektronicznej

A B C
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ochrony roślin, ekologii, fizjologii, biologii rozwoju roślin, biologii komórki roślinnej i etnobotaniki. 
W 2012 r. rozpoczęto wydawanie numerów tematycznych, które ukazują się regularnie w odstępach 
dwuletnich. Dotychczas opublikowane zeszyty tematyczne poświęcono: 1) etnobotanice roślin dziko 
żyjących (vol. 81:4, 2012 r.), 2) ewolucji komórek roślinnych (vol. 83:4, 2014 r.), 3) filotaksji (vol. 
85:4, 2016 r.), 4) polarnym ekosystemom lądowym (vol. 87:4, 2018), 5) współczesnej taksonomii 
i filogenezie roślin (vol. 89:3, 2020 r.) (Ryc. 6.2). Nad poziomem merytorycznym poszczególnych prac 
i całych zeszytów tematycznych czuwa Redaktor Naczelny, prof. B. Zagórska-Marek z Uniwersytetu 
Wrocławskiego (zarazem Redaktor Sekcyjny American Journal of Botany) oraz wybitni specjaliści 
o międzynarodowym autorytecie. Wśród nich są prof. Przemyslaw Prusinkiewicz z Uniwersytetu 
w Calgary, dr hab. Andrzej Bodył i prof. Bronisław Wojtuń z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. 
Michał Ronikier z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, prof. Judy Jernstedt z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego (była Redaktor Naczelna American Journal of Botany), prof. Krzysztof Spalik 
z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Attila 
Molnár V. z Uniwersytetu w Debrecen, Węgry. Działania te przyczyniły się do wzbogacenia grona 
autorów o wybitnych specjalistów z całego świata, takich jak Stéphane Douady (Université Paris 
Diderot), Thomas Croat (Missouri Botanical Garden), Rolf Rutishauser (University of Zurich), 
Philippe Deschamps (Université Paris-Sud), Renata Sõukand (Estonian Literary Museum), Maria 
Olech (Uniwersytet Jagielloński) i wielu innych.

Ryc. 6.2. Okładki zeszytów tematycznych Acta Societatis Botanicorum Poloniae wydanych kolejno w 2012, 2014, 2016, 
2018 i 2020 roku
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Lista kolejnych redaktorów naczelnych Acta Societatis Botanicorum Poloniae znajduje się 
w Tabeli 6.1.

Biblioteka Botaniczna (lata wydawania: 1925–1938)

W latach 1925–1938 r. Towarzystwo wydawało Bibliotekę Botaniczną, wydawnictwo seryjne dedy-
kowane obszerniejszym opracowaniom botanicznym (Tab. 6.1). Powstało ono z inicjatywy prof. 
Józefa Paczoskiego, ukazywało się nieregularnie i w nieustalonej objętości. W sumie drukiem uka-
zało się 6 tomów tej serii. Redaktorem pięciu z nich o tematyce florystycznej był J. Paczoski. Jeden 
tom został opracowany przez B. Hryniewieckiego i jest poświęcony pamięci Edwarda Strasburgera 
w 25 rocznicę jego śmierci (Hryniewiecki 1938)1 (Ryc. 6.3). Tytuły i rok ukazania się poszczegól-
nych tomów czasopisma Biblioteka Botaniczna zostały przedstawione poniżej:

1. 1925 – Szkice fitosocjologiczne. t. 1, red. Józef Paczoski;
2. 1930 – Życie gromadne roślin. t. 2, red. Józef Paczoski;
3. 1933 – Podstawowe zagadnienia geografii roślin. t. 3, red. Józef Paczoski;
4. 1935 – Piętrowość lasu. t. 4, red. Józef Paczoski;
5. 1938 – Prof. dr Edward Strasburger (1844–1912): jego życie i dzieła. t. 5, red. Bolesław 

Hryniewiecki;
6. 1938 – Zagadnienia biocenotyki. t. 6, red. Józef Paczoski.

Rocznik Dendrologiczny (lata wydawania: 1951–2008)
ISSN: 0860-2646

Rocznik Dendrologiczny był wydawany przez PTB w latach 1951–2008. Do lat 80. XX wieku uka-
zywał się pod nazwą Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, potem 
zaś jako Rocznik Dendrologiczny z dopiskiem Organ Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego. Losy tego periodyku są zawiłe. Jego pierwszy numer ukazał się w 1926 r. jako 
wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD) (Ryc. 6.4A). Od 1951 r., na skutek 
nacisków politycznych, które doprowadziły do rozwiązania PTD, jego wydawanie zostało przejęte 
przez PTB z zachowaniem ciągłości numeracji (Ryc. 6.4B). Redaktorem został Roman Kobendza, 

1 Hryniewiecki B. (1938) Prof. dr Edward Strasburger (1844–1912). Jego życie i dzieła. Biblioteka Botaniczna. Tom V. 
str. 103.

Ryc. 6.3. Jeden z 6 tomów wydawnictwa seryjnego pt. Biblioteka 
Botaniczna, które ukazywało się w latach 1925–1938
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który w słowie „Od redakcji” opublikowanym w woluminie VII (wydanym po raz pierwszy 
pod auspicjami PTB) tak podsumował ten mariaż, cyt.:

Niniejszy siódmy Rocznik posiada nieco zmieniony tytuł, a to z uwagi na okoliczność, że w roku 1949, na życze-
nie Departamentu Nauki Ministerstwa Oświaty, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne połączyło się z Polskim 
Towarzystwem Botanicznym, tworząc jego odrębną Sekcję. Na fuzję tę oba Towarzystwa wyraziły zgodę na ostat-
nim dorocznym Walnym Zgromadzeniu członków obu Towarzystw, które odbyło się w dn. 10 września 1950 roku 
we Wrocławiu. (Kobendza R. 1951)

W Roczniku Dendrologicznym publikowano artykuły naukowe, komunikaty, sprawozdania ze 
spotkań naukowych i działalności Sekcji oraz recenzje z dziedziny szeroko rozumianej dendrologii. 
Pod auspicjami PTB ukazało się 50 tomów tego czasopisma (Ryc. 6.4C). W ciągu 57 lat pieczę nad 
redakcją Rocznika sprawowało 7 redaktorów naczelnych (Tab. 6.1). W 2009 r. czasopismo odzy-
skało swojego pierwotnego wydawcę, w tym bowiem roku Polskie Towarzystwo Dendrologiczne 
wznowiło swoją działalność.

Acta Agrobotanica (ukazuje się od 1953 r.)
ISSN: 2300-357X (wersja elektroniczna), 0065-0951 (wersja drukowana); ostatni zeszyt drukowany ukazał się 
w roku 2015

Acta Agrobotanica (AA) publikuje wyniki badań naukowych – podstawowych i stosowanych, doty-
czących biologii roślin użytkowych i uprawnych. Upowszechnia tym samym najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie m.in. aerobiologii, botaniki rolniczej i ogrodniczej, ekologii rolniczej, herbologii, fito-
socjologii, fizjologii, genetyki i biotechnologii, fitopatologii, entomologii. Od 2016 roku czasopismo 
to ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej (Ryc. 6.5).

Od 2015 r. wydaje zeszyty tematyczne, prezentujące problemy kluczowe dla rozwoju nauk 
rolniczych i ogrodniczych na świecie (Ryc. 6.6). Dotychczas wydane zeszyty tematyczne poświę-
cone były aerobiologii (vol. 68:4, 2015), wpływowi zmian klimatycznych na organizm roślinny, 
zbiorowiska i produkcję roślinną (vol. 69:2, 2016), interakcji roślin ze zwierzętami (vol. 70:1, 
2017), biostymulacji i biofortyfikacji roślin uprawnych (vol. 72:2, 2019) oraz morfo-anatomii roślin 
użytkowych – jej funkcji i adaptacjom (vol. 74, 2021). Nad poziomem merytorycznym poszcze-
gólnych prac i całych zeszytów tematycznych czuwa Redaktor Naczelny, prof. Bożena Denisow 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz wybitni specjaliści o międzynarodowym auto-
rytecie, tacy jak prof. Dariusz Malinowski (Texas A&M AgriLife Research), dr David Belesky 

Ryc. 6.4. Pierwszy zeszyt Rocznika (A) wydanego w 1926 r. przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, (B) w 1951 r. 
przez Polskie Towarzystwo Botaniczne oraz (C) ostatni zeszyt Rocznika Dendrologicznego wydany przez PTB w 2008 r. 
(okładka i strona wewnętrzna)

A B C



78 6. Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Botanicznego

(West Virginia University), prof. Arthur Davies (University of Saskatchewan), prof. Małgorzata 
Stpiczyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Marcin Zych (Uniwersytet Warszawski) i wielu 
innych. W roku 2015, w uznaniu szczególnych zasług, redaktorem honorowym AA została prof. 
Elżbieta Weryszko-Chmielewska.

Lista kolejnych redaktorów naczelnych Acta Agrobotanica znajduje się w Tabeli 6.1.

Monographiae Botanicae (ukazuje się od 1953 r.)
ISSN: 2392-2923 (wersja elektroniczna), 0077-0655 (wersja drukowana); ostatni zeszyt drukowany ukazał się 
w roku 2018

Monographiae Botanicae (MB) (Ryc. 6.7) są unikatowym w skali europejskiej, seryjnym wydawnic-
twem monograficznym publikującym obszerne, monotematyczne opracowania o wysokim poziomie 
naukowym. Niejednokrotnie stanowią one podstawę przyznawania stopni doktora habilitowanego 
z różnych dziedzin biologii roślin i grzybów, taksonomii, geobotaniki, ekologii, florystyki i liche-
nologii. Prace ukazują się od 1953 r. (od 2014 r. w trybie open access) w językach angielskim 
i polskim z angielskim streszczeniem, wcześniej także w języku francuskim i niemieckim. Cieszą 
się uznaniem w środowisku naukowym w Polsce i za granicą o czym świadczy poziom ich cytowań. 
Przykładowe tematy ostatnio opublikowanych monografii to: zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych 
w dolinach polskich rzek (vol. 108, 2019), występowanie grzybów z rodzaju Asteromella w Polsce 
(vol. 106, 2016), czy też statystyczne zdefiniowanie gatunków diagnostycznych, stałych i dominu-
jących w wyższych jednostkach roślinności Polski (vol. 103, 2013). Ze względu na tak różnorodną 
tematykę i wysoce specjalistyczny charakter prac drukowanych w MB stworzono ostatnio możliwość 
powoływania przez Redaktora Naczelnego (obecnie dr hab. Zygmunta Kąckiego z Uniwersytetu 
Wrocławskiego), odrębnych redaktorów tematycznych. W roku 2014 przyznano funkcję redaktora 
honorowego prof. Krystynie Czyżewskiej w uznaniu jej wieloletniej pracy na rzecz MB.

Lista kolejnych redaktorów naczelnych Monographiae Botanicae znajduje się w Tabeli 6.1.

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów (lata wydawania: jako wkładka innego cza-
sopisma 1953–1990; jako czasopismo 1992–2008)

ISSN: 1230-3291

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów (Biuletyn) (Ryc. 6.8) był rocznikiem publi-
kującym prace poświęcone ogrodom botanicznym i arboretom w Polsce, a od 1980 r. również 
zbiorom muzealnym i zielnikowym. Był wydawany w języku polskim (ze streszczeniem w języku 

Ryc. 6.5. Pierwszy (A) i ostatni (B) zeszyt Acta Agrobotanica wydany w formie drukowanej oraz (C) aktualna oprawa 
graficzna okładek zeszytów ukazujących się w wersji elektronicznej

A B C
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angielskim) lub angielskim. Powstał z inicjatywy prof. W. Szafera, ówczesnego przewodniczącego 
Komitetu Botaniki PAN, na posiedzeniu Komitetu w Krakowie, które odbyło się w dniu 30 września 
1953 r. z udziałem kierowników wszystkich polskich ogrodów botanicznych. Początkowo ukazywał 
się jako dział ASBP, pod nazwą Biuletyn Ogrodów Botanicznych. Jego redaktorem była doc. dr 
hab. L. Karpowiczowa, kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1957 r. 
Zarząd Główny PTB zdecydował o włączeniu Biuletynu Ogrodów Botanicznych do Wiadomości 
Botanicznych. Od 1992 r., po ponad trzyletniej przerwie, wznowił on swoją działalność jako samo-
dzielne czasopismo noszące tytuł Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów (z odrębną 
numeracją) i ukazywał się do 2008 r. W tym okresie redakcja mieściła się w Ogrodzie Botanicznym 
Polskiej Akademii Nauk, gdzie była także prowadzona dystrybucja rocznika. Szczegółowy opis 

Ryc. 6.6. Okładki zeszytów tematycznych wydanych kolejno w 2015, 2016, 2017, 2019 i 2021 roku

Ryc. 6.7. Pierwszy wydany drukiem (A) 
i pierwszy wydany wyłącznie w   wersji 
cyfrowej (B) zeszyt Monographiae 
Botanicae

A B
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pierwszych 40 lat funkcjonowania czasopisma został przedstawiony w numerze Biuletynu wydanym 
po raz pierwszy jako samodzielny periodyk (Łukasiewicz, Puchalski 1992).

Lista kolejnych redaktorów naczelnych Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 
znajduje się w Tabeli 6.1.

Fragmenta Floristica et Geobotanica (lata wydawania: 1953–1956)

Fragmenta Floristica et Geobotanica – Materiały florystyczne i geobotaniczne (Ryc. 6.9) były wyda-
wane w latach 1953–1956 przez Polskie Towarzystwo Botaniczne (roczniki 1 i 2, po dwa zeszyty 
w każdym roczniku). Czasopismo ukazywało się pod redakcją prof. B. Pawłowskiego, obejmo-
wało mniejsze prace fizjograficzne i było drukowane w Krakowie. W skład komitetu redakcyjnego 
wchodzili: Z. Czubiński (Poznań), B. Hryniewiecki (Warszawa), J. Kornaś (Kraków), S. Kulczyński 
(Wrocław), W. Szafer (Kraków) i J. Walas (Toruń). Nieregularnie ukazywało się też Supplementum 
utrzymane w tej samej szacie graficznej, co całość pisma. W rocznikach wydawanych przez PTB 
ukazały się dwa zeszyty Supplementum, przypisane odpowiednio do rocznika I, zeszyt 1 (1954) oraz 
do rocznika II, zeszyt 1 (1956). W dwóch pierwszych rocznikach zamieszczano artykuły po polsku 
i po łacinie, natomiast streszczenia po łacinie, angielsku, francusku i niemiecku.

Ann. I 1953 (wydane w 1954 r.)
Pars 1: artykuły zamieszczane bez podziału na działy: o tematyce florystycznej (o nowych 

gatunkach i nowych stanowiskach roślin naczyniowych, o gatunkach synantropijnych), o grzybach.
Pars 2: artykuły o porostach z różnych części Polski, o nowych gatunkach i nowych stanowi-

skach roślin naczyniowych.
Kronika naukowa – relacje z konferencji naukowych.
Ann. I Pars 1, Supplementum: Zielnik mchów Polski – Bryotheca Polonica Series B. nr 1–50.

Ann. II 1956 (wydane w latach 1956–1957)
Pars 1: artykuły o nowych i rzadkich gatunkach roślin naczyniowych, o ich rozmieszczeniu, 

prace taksonomiczne; także o mchach i wątrobowcach.
Kronika naukowa – Zbiory afrykańskie Adama Starzeńskiego + Recenzja.
Ann. II, Pars 1, Supplementum 1956: Zielnik mchów Polski – Bryotheca Polonica Series B. 

nr 51–100.
Pars 2: wprowadzono podział na działy: Florystyka i systematyka roślin naczyniowych, 

Geobotanika, Bryologia, Algologia, Mykologia.

Ryc. 6.8. Biuletyn Ogrodów Botanicznych jako wkładka Wiadomości Botanicznych (A) oraz pierwszy (B) i ostatni (C) 
zeszyt Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów ukazującego się jako samodzielne czasopismo

A B C
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Kronika naukowa – Zjazd botaników czeskich i słowackich w Tatrach.
Podstawowy proces metodyki badań fitosocjologicznych w Krakowie.

W roku 1954 organizacja wydawnictw PTB uległa zasadniczej zmianie. Polska Akademia 
Nauk przejęła opiekę na wydawnictwami towarzystw naukowych, finansując je i włączając do 
Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Ostatecznie Fragmenta Floristica et Geobotanica 
w roku 1957 przeszły jako wydawnictwo do Zakładu (wkrótce Instytutu) Botaniki PAN w Krakowie 
(Gajewska 1970).

Wiadomości Botaniczne (czasopismo ukazuje się od 1957 r.)
ISSN: 2543-6503 (wersja elektroniczna), 0043-5090 (wersja drukowana); ostatni zeszyt drukowany ukazał się 
w roku 2013

Wiadomości Botaniczne (WB) (Ryc. 6.10) założone w 1957 r. były przez wiele lat kwartalnikiem 
wydawanym najczęściej jako zeszyty łączone 1/2 i 3/4. Jego głównym zadaniem było informo-
wanie o postępach botaniki w Polsce i na świecie oraz o działalności PTB. Ważną funkcją WB 
było utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Towarzystwa. Czasopismo publikowało artykuły 
przeglądowe, wspomnienia, biogramy botaników, informacje o rocznicach i jubileuszach, sprawoz-
dania z działalności PTB i bieżące wiadomości z życia Towarzystwa. Prowadziło też obszerny dział 
recenzji. Kilka zeszytów poświęcono zagadnieniom specjalnym, np. zeszyt 3/4. tomu 30 wydano z 
okazji „65 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”, zaś zeszyt 3/4 tomu 37 dotyczył „Polskich 
badań geobotanicznych poza granicami kraju”. Przeglądu artykułów opublikowanych w kolejnych 
24 rocznikach WB (tj. w latach 1981–2004) dokonała prof. Stefania Loster (Loster 2004). Przez 
pierwsze dwadzieścia pięć lat funkcję redaktora naczelnego WB pełnił fizjolog, prof. Franciszek 
Górski. Na pożegnanie opublikował artykuł przeglądowy podsumowujący zagadnienia podejmowane 
w 25 rocznikach czasopisma. 

Od 2014 roku czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej, w trybie open access. 
W 2017 r. Wiadomości stały się rocznikiem. Misję utrzymywania kontaktu między członkami PTB 
stopniowo przejmował Newsletter PTB, rozsyłany za pomocą witryny internetowej Towarzystwa. 
W 2020 r. WB podjęły nowe wyzwanie dotyczące dokumentowania bioróżnorodności Polski. 
Zainicjowano trzy serie tematyczne, w których publikowane są stanowiska wybranych roślin naczy-
niowych, mszaków i porostów.

WB publikują treści w języku polskim i angielskim, w formie artykułów naukowych, prac 
przeglądowych i krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych. Dzięki 

Ryc. 6.9. Wybrane okładki zeszytów Fragmenta Floristica et Geobotanica oraz suplementu do wydania z roku 1954
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przyjętej strategii, konsekwentnie realizowanej przez obecnego Redaktora Naczelnego dr hab. Piotra 
Górskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czasopismo to jest obecnie najlepszym, 
obok archiwum PTB, źródłem wiedzy o życiu i rozwoju Towarzystwa, wybitnych botanikach i ich 
naukowych osiągnięciach.

Lista kolejnych redaktorów naczelnych Wiadomości Botanicznych znajduje się w Tabeli 6.1.

Acta Mycologica (ukazuje się od 1965 r.)
ISSN: 2353-074X (wersja elektroniczna), 0001-625X (wersja drukowana); ostatni zeszyt drukowany ukazał się 
w roku 2014

Acta Mycologica (AM) (Ryc. 6.11) jest jedynym czasopismem w Polsce, specjalizującym się w sze-
roko rozumianej mykologii oraz lichenologii, dyscyplinach tradycyjnie powiązanych z botaniką 
i dlatego wciąż wydawanym przez PTB. Jest jednym z niewielu tego typu czasopism w Europie. 
Na jego łamach publikowane są artykuły taksonomiczne jak i takie, które dotyczą biochemii i bio-
technologii grzybów, ich patogeniczności, związków symbiotycznych (mykoryza) czy też ekologii. 
Od niedawna czasopismo zdecydowało się na publikowanie zestawień gatunków grzybów (tzw. 
checklists), co jest szczególnie cenne w przypadku badań nad mało poznanymi zbiorowiskami 
grzybów z krajów dawnego ZSRR czy Bliskiego Wschodu.

W 2018 r. nastąpiła zmiana organizacyjna redakcji AM. Nowy Redaktor Naczelny dr hab. 
Wojciech Pusz powołał, wzorem pozostałych czasopism PTB, zespół redaktorów tematycznych 
odpowiedzialnych za takie działy jak biologia i ekologia grzybów wielkoowocnikowych, grzyby 

Ryc. 6.10. Zmiany szaty graficznej Wiadomości Botanicznych
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mikroskopowe, grzyby lichenizujące oraz grzyby tworzące mykoryzy. Sam będąc fitopatologiem 
opiekuje się pracami dotyczącymi chorób roślin powodowanych przez grzyby. W planach redakcji 
AM jest, podobnie jak w przypadku ASBP i AA, cykliczne wydawanie zeszytów tematycznych. 
Pierwszy, specjalny zeszyt ukazał się w roku 2020. Jego treść jest poświęcona uhonorowaniu dwu 
wybitnych postaci polskiej mykologii: prof. Marii Dynowskiej i prof. Marii Rudawskiej. Redaktorem 
honorowym AM jest prof. Maria Ławrynowicz. Lista kolejnych redaktorów naczelnych Acta 
Mycologica znajduje się w Tabeli 6.1.

Rocznik Roślin Wrzosowatych (lata wydawania: 1990–1998)

Rocznik Roślin Wrzosowatych to wydawnictwo PTB, pierwotnie ukazujące się jako biuletyn pt. 
Rośliny Wrzosowate, potem jako Erica. Rocznik Roślin Wrzosowatych. Do tego tytułu dodano później 
dopisek: Erica Polonica. To specjalistyczne czasopismo było poświęcone roślinom wrzosowatym: 
głównie wrzosom, wrzoścom i różanecznikom. Zamieszczano w nim prace oryginalne i doniesienia 
oraz artykuły przeglądowe publikowane w języku polskim ze streszczeniem angielskim. Czasopismo 
było przeznaczone dla pracowników naukowych, szkółkarzy i miłośników roślin wrzosowatych. 
Informowało o walorach ozdobnych i użytkowych tej grupy roślin, ich wymaganiach siedliskowych, 
sposobach rozmnażania i uprawy, chorobach i ich zapobieganiu. W archiwach PTB nie ma więcej 
informacji na jego temat. W elektronicznym katalogu Biblioteki Nauki CEON znaleźć można infor-
mację, że wydawnictwo o nazwie Erica Polonica. Rocznik Roślin Wrzosowatych i numerze ISSN: 
1234-5687 było wydawane do roku 2012, przez nieokreślonego wydawcę.

Ryc. 6.11. Zmiany szaty graficznej Acta Mycologica, w tym pierwszy zeszyt specjalny (2/2020)
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6.3. Logotypy aktywnych czasopism PTB

Wraz z rosnącą popularnością wersji cyfrowej wydawnictw naukowych zmieniła się forma ich 
dystrybucji. W przypadku czasopism coraz częściej podstawowymi jednostkami rozpowszechnia-
nymi w przestrzeni elektronicznej są pojedyncze artykuły, nie zaś całe zeszyty. Nie inaczej jest 
w przypadku Platformy czasopism PTB. Takie podejście do dystrybucji czasopism wymusza na 
wydawcach zamieszczanie informacji w każdym artykule po to, by możliwa była identyfikacja 
czasopisma i jego wydawcy. Tak pojawił się pomysł stworzenia logotypu dla każdego działającego 
obecnie wydawnictwa seryjnego PTB. Poniżej zostały przedstawione symbole graficzne nawiązujące 
do profilu danego tytułu i wyjaśnione ich znaczenia.

Acta Societatis 
Botanicorum 
Poloniae

Logo ASBP symbolizuje działalność czasopisma. Porównuje pojawia-
nie się w nim kolejnych artykułów naukowych do tworzenia zawiązków 
organów bocznych w rosnącym stale wierzchołku pędu. Układ zawiąz-
ków, podobnie jak zawartość czasopisma, jest unikatowy. Jego istnienie 
uznawane do niedawna za niemożliwe z teoretycznego punktu widzenia, 
zostało ostatnio potwierdzone i w naturze, i w symulacjach komputero-
wych.
Autor logo i opisu: prof. Beata Zagórska-Marek

Acta Agrobotanica Logo AA symbolizuje niezbędne trio: wodę, odżywianie, reprodukcję – 
motory życia, zmienności i ewolucji. Odgrywają one kluczową rolę w sze-
regu życiodajnych cykli. Łączą różne poziomy organizacji biologicznej 
– od molekularnego po ekosystemowy. Każdy jest ściśle zdefiniowany 
i funkcjonalny. Nawzajem się uzupełniają. Są niezbędne w przekazie 
informacji genetycznej, formowaniu niepowtarzalnych osobników, z któ-
rych każdy ma określone znaczenie. Trwają, od powstania życia na naszej 
planecie. Konieczne dla naszego przetrwania. Bez nich nasza egzystencja 
byłaby zagrożona.
Autor logo i opisu: prof. Bożena Denisow

Acta Mycologica Logo AM przedstawia owocniki Coprinus disseminatus. Logo to było 
przygotowane na Kongres Europejskich Mykologów (IV Congress of 
European Mycologists) zorganizowany w 1966 r. w Polsce. Umieszczone 
było na wszystkich oficjalnych pismach dotyczących Kongresu, rów-
nież na kopertach i na metalowym znaczku przewidzianym dla każdego 
z uczestników. Na okładce Acta Mycologica (zeszyt 1) zostało umiesz-
czone po raz pierwszy w roku 1994, i konsekwentnie jest stosowane do 
dziś. Równocześnie Sekcja Mykologiczna PTB przyjęła je jako logo sek-
cji, które umieszczane jest na jej dokumentach.
Autor logo: prof. Alina Skirgiełło; autorzy opisu: prof. Maria Ławrynowicz, 
dr Dominika Ślusarczyk

Wiadomości 
Botaniczne

Logo Wiadomości Botanicznych przedstawia narys kwiatu przytulii mało-
polskiej Galium cracoviense, niewielkich rozmiarów rośliny będącej pol-
skim endemitem. Przytulia rośnie na kilku stanowiskach, na wapiennych 
skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jest uznawana za gatunek 
narażony na wymarcie. Drobne, delikatne i piękne kwiaty przytulii poja-
wiają się w maju i czerwcu, zdobiąc murawy naskalne ostańców w oko-
licach Olsztyna.
Autor logo i opisu: prof. Arkadiusz Nowak


