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Od redakcji

Dziesiąty już numer Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros 

zamyka kolejny rok działalności wydawniczej naszego kwartalnika. Jak przypusz

czalnie zauważą spostrzegawczy Czytelnicy, ten nasz najświeższy numer jest 

szczuplejszy od poprzednich, gdyż nie zawiera wyboru głosów z dwóch interne

towych debat, które także w ostatnich miesiącach odbyły się na dyskusyjnym fo

rum ICF Diametros. Zrezygnowaliśmy (z dużym żalem) z zamieszczenia tych in

teresujących, lecz nierecenzowanych tekstów, ponieważ chcielibyśmy w możliwie 

nieodległej przyszłości znaleźć się w wykazie czasopism posiadających tzw. mini

sterialną punktację, uwzględnianą przy ocenie parametrycznej jednostek nauko

wych. Tymczasem niedawne zarządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż

szego (dura lex, sed lex) wymaga od redaktorów lub wydawców czasopism ubiega

jących się o taką kategoryzację, aby złożyli pisemne oświadczenie, że „wszystkie 

(sic!) publikacje zawarte w czasopiśmie są recenzowane".

Jak w każdym naszym grudniowym numerze, tak i w tym ostatnim uchy

lamy rąbka anonimowości i składamy serdeczne imienne podziękowania wszyst

kim recenzentom - zarówno z naszej Rady Naukowej, jak i spoza niej -  którzy za

dali sobie trud lektury i kwalifikacji rozpatrywanych w tym roku artykułów. Wy

razy naszej wdzięczności zechcą zatem przyjąć:

Franciszek Chmielowski, Wojciech Chudy, Bogdan Dembiński, Cezary Dę- 

bowski, Janusz Dobieszewski, Zbigniew Drozdowicz, Włodzisław Duch, Wiesław 

Dyk, Bohdan Dziemidok, Jacek Jaśtal, Stanisław Judycki, Agnieszka Kijewska, 

Marek Kozłowski, Miłowit Kuniński, Anna Lewicka-Strzałecka, Paweł Łuków, 

Maria Maślanka-Soro, Jacek Migasiński, Zbysław Muszyński, Andrzej Noras, 

Adam Nowaczyk, Ewa Nowak, Roman Padoł, Jacek Paśniczek, Robert Poczobut, 

Barbara Pogonowska, Andrzej Przyłębski, Maciej Soin, Andrzej Szahaj, Zbigniew 

Szawarski, Michał Tempczyk, Zofia Włodek, Andrzej Wroński.
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Serdeczne podziękowania należą się również innym współpracownikom 

naszego portalu: korespondentom przesyłającym informacje do działu Aktualno

ści, autorom bibliograficznych rekomendacji, zamieszczanych w dziale Literatura, 

a także pani Sybilli Stanisławskiej-Kloc za konsultację prawną.

Pragniemy także wyrazie wdzięczność władzom Uniwersytetu Jagielloń

skiego, bez których zrozumienia i wsparcia nasz serwis nie mogłoby prowadzić, a 

tym bardziej rozwijać swojej działalności.

W imieniu redakcji ICF Diametros
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