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Od redakcji

Rok 2011 jest dla Filozofii Nauki rokiem szczególnym. Obchodzimy w tym roku
18. urodziny — jesteśmy pełnoletni! Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, właśnie
teraz, jak gdyby w prezencie urodzinowym, spotkało nas ważne wyróżnienie: nasz
kwartalnik został włączony do bazy danych ‘JCR Arts and Humanities Citation In-
dex’ prowadzonej przez firmę Thomson Reuters z siedzibą w Filadelfii, czyli —
mówiąc krótko — zostaliśmy wpisani na tzw. Listę Filadelfijską. Jest to ważne przede
wszystkim dla naszych Autorów i reprezentowanych przez Nich instytucji, gdyż
wiąże się ze wzrostem liczby punktów akredytacyjnych przyznawanych za publika-
cję w naszym piśmie. Jest to też przede wszystkim Ich zasługa: to dzięki Nim mieli-
śmy odpowiednio dużo wysokiej jakości prac. Dziękujemy i prosimy o więcej —
prawo do tego wyróżnienia nie jest dane raz na zawsze.

Przypominamy przy okazji, że już od dawna istnieje możliwość publikowania
w Filozofii Nauki artykułów w języku angielskim. Jak dotąd była ona wykorzysty-
wana niezbyt często. Chcielibyśmy, żeby takich tekstów było więcej. Wraz z wpisa-
niem do bazy cytowań JCR międzynarodowa rozpoznawalność FN wzrośnie. Szkoda
byłoby nie wykorzystać tej szansy na szersze rozpowszechnienie idei wypracowa-
nych przez naszych Autorów.

W niniejszym numerze publikujemy tekst, który — jak mogłoby się wydawać —
idzie w przeciwnym kierunku. Jest to polski przekład artykułu Hilarego Putnama.
W rzeczywistości realizuje on ten sam zamysł ogólny: dialog pomiędzy polskim śro-
dowiskiem filozoficznym a nauką światową. Artykuł ten nie był przy tym dotąd pu-
blikowany po angielsku; publikacja jego przekładu wyprzedza publikację oryginału.

W tym roku obchodzimy też okrągłą rocznicę smutnego wydarzenia: dziesięć lat
temu zmarł Profesor Zdzisław Augustynek, współzałożyciel Filozofii Nauki i pierwszy
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przewodniczący Rady Programowej. Pokrzepiające jest jednak to, że myśl Profesora
pozostaje inspirująca; jej wpływ na nas nie zanika z czasem, lecz trwa, a nawet —
można powiedzieć — narasta. W ciągu tych dziesięciu lat niejednokrotnie publiko-
waliśmy artykuły podejmujące rozmaite wątki obecne w spuściźnie Zdzisława Au-
gustynka; w niniejszym numerze zamieszczamy aż trzy takie prace, autorstwa prof.
Mariusza Grygiańca. Chcielibyśmy, żeby ta okrągła rocznica okazała się dla wielu
z nas zachętą do tego, by zebrać pomysły czy argumenty (także polemiczne) krążące
wokół poruszanych przez Profesora Augustynka tematów i nadać im intersubiektyw-
nie komunikowalną formę — Filozofia Nauki czeka na artykuły.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja


