List od redaktora naczelnego: zmiany, zmiany, zmiany…
Nie wiadomo kiedy, nasza „Odonatrix” stała się nastolatką – wymyślona w 2004 r. i ukazująca się od 2005 r., skończyła już 11 lat. Rosła wraz ze swą patronką naukową, czyli Sekcją Odonatologiczną Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Zaczynała jako biuletyn,
wydawany metodą niemal powielaczową. Od 2007 r. była systematycznie piękniejącym,
profesjonalnie wydawanym czasopismem o charakterze coraz bardziej naukowym. Było to
możliwe dzięki współpracy z Wydawnictwem MANTIS w Olsztynie i jego bardzo życzliwym wobec miłośników ważek właścicielem, czyli Andrzejem Jadwiszczakiem. Przez te
11 lat opublikowaliśmy ogółem prawie 200 tekstów, w których gronie autorskim znalazło
się ponad 80 osób. Wiele z nich właśnie u nas zaczęło publikować o ważkach. Na łamach
„Odonatrix” ukazała się m.in. długa seria prac z danymi, bez których o ileż uboższy byłby
„Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”; dane publikowane po 2008 r. będą grały
podobną rolę w tworzeniu planowanej monografii „Ważki (Odonata) Polski”. Jest to duża
i cenna spuścizna.
Z drugiej strony – co nieuniknione – obecna formuła naszego czasopisma stopniowo się
wyczerpuje. Nieregularny napływ prac i malejąca liczba prenumerat dowodzą najlepiej, że
czas na zmiany, na nowych ludzi i świeże pomysły. Rotacyjność jest zjawiskiem korzystnym i tak też jest na pewno w przypadku redagowania czasopism. Dlatego wraz z końcem
2015 r. rezygnuję z pracy w redakcji „Odonatrix”, przekazując funkcję redaktora naczelnego Grzegorzowi Tończykowi. Czasopismo czekają też zmiany organizacyjne, m.in. stanie
się ono rocznikiem i będzie się ukazywać wyłącznie w Internecie (pod dotychczasowym
adresem internetowym: http://www.wazki.pl/odonatrix.html). O innych sprawach zdecyduje już nowa redakcja.
Za spędzone wspólnie lata, dziękuję serdecznie: naszemu wieloletniemu Wydawcy –
Andrzejowi Jadwiszczakowi; moim Współpracownikom z redakcji – Edycie Buczyńskiej,
Annie Rychłej, Grzegorzowi Tończykowi; Recenzentom i Autorom prac, zbyt licznym, by
ich tu wymienić; wreszcie, wiernym i wspaniałym Czytelnikom. Życzę też nam wszystkim
jeszcze lepszej i ciekawszej „Odonatrix”.
w imieniu redakcji
Paweł Buczyński
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Letter from the Editor in Chief: changes, changes, changes...
It is not known when our “Odonatrix” became a teenager – invented in 2004 and appearing since 2005 it is now 11 years old. It grew along with his scientific patron, namely
Odonatological Section of the Polish Entomological Society. It started as a newsletter, issued by nearly duplicator method. Since 2007 it has gained more beautiful and professional
look as a journal of more scientific character. This was possible thanks to the cooperation
with the Publishing House MANTIS in Olsztyn and its owner – Andrzej Jadwiszczak, who
is very benevolent towards dragonfly lovers. During these 11 years we have published almost 200 texts in general, written by over 80 people. For many of them it was their writing
debut devoted to dragonflies. In “Odonatrix”, we published, among others, a long series
of papers with the data, without which how much poorer would be “A distribution atlas of
dragonflies (Odonata) in Poland)”. Data published after 2008 will play a similar role in the
development of the planned monograph “Dragonflies (Odonata) of Poland”. It is a large and
valuable legacy.
On the other hand – inevitably – the current formula of our journal gradually runs out.
Irregular flow of manuscripts and the decreasing number of subscriptions prove best that it
is the time for changes, new people and fresh ideas. Rotation is a favourable phenomenon
and so it is certainly the case with journal editing. Therefore, at the end of 2015, I am resigning from work in the editorial department of “Odonatrix”, and provide the office of Editor
in Chief to Grzegorz Tończyk. Some organizational changes are also expected – the journal
will become a yearbook and appear only on the Internet (under the present Internet address:
http://www.wazki.pl/odonatrix.html). The new Editorial Office will decide on other issues.
For the years spent together I would like cordially to thank to our multiannual Publisher
– Andrzej Jadwiszczak; my Colleagues from the Editor Office – Edyta Buczyńska, Anna
Rychła, Grzegorz Tończyk; Reviewers and Authors of the papers, too numerous to mention
them all; finally, the faithful and wonderful Readers. I wish also to all of us even better and
more interesting “Odonatrix”.
on behalf of Editorial Office
Paweł Buczyński

