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Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
z dnia 20 marca 2009 roku
Zebranie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 11:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Poznaniu. Zostało ono poświęcone omówieniu sytuacji finansowej Towarzystwa, przyjęciu nowych Członków oraz sprawom wydawniczym.
Jako pierwszy zabrał głos Prezes PTEnt. prof. dr hab. Janusz N OWACKI, przedstawiając
raport z wykorzystania środków uzyskanych w ramach dofinansowania przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 roku. Zadania zaplanowane przez Towarzystwo na
2008 rok udało się zrealizować niemal w całości. Nie udało się wydać jednego z planowanych
„Kluczy do oznaczania owadów Polski” co związane było z oddaniem Ministerstwu części
dotacji. Prezes zwrócił uwagę, że oprócz zadań dofinansowywanych z budżetu Państwa udało
się również wydać kolejne dwa tomy „Polish Entomological Monographs” co w dobie kryzysu należy uznać za sukces.
W dalszej części zebrania Prezes przedstawił Członkom Zarządu bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2008. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami odbyło się głosowanie nad
ich przyjęciem. W wyniku jednomyślnego głosowania „za” zatwierdzono poprawność wyżej
wymienionych dokumentów podejmując w tej sprawie Uchwałę nr 1/2009.
Następnie Prezes poinformował zebranych o przyznaniu przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego funduszy na działalność wydawniczą i biblioteczną w 2009 roku oraz
przedstawił wysokość dofinansowania na poszczególne zadania.
Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie nowych Członków w poczet naszego Towarzystwa. Listę kandydatów przedstawił Sekretarz Generalny PTEnt. dr inż. Paweł SIENKIEWICZ . Po krótkiej dyskusji w jednomyślnym głosowaniu „za” przyjęto Uchwałę nr 2/2009
przyjmującą w poczet Polskiego Towarzystwa Entomologicznego następujące osoby: Roberta G WAROŃSKIEGO, Przemysława D. S CHIMROSZCZYKA, Pawła M EDERSKIEGO , Leszka
KOŚNEGO, Bartłomieja PACUKA, Andrzeja GRZYWACZA oraz Wojciecha KUCZĘ.
Następnie poruszono zgłoszony przez Bibliotekarza, dr hab. Marka WANATA problem
narastających w magazynach zapasów poszczególnych tomów naszych wydawnictw. Po krótkiej dyskusji uznano, że przy okazji zjazdów można te wydawnictwa nieodpłatnie rozpowszechniać wśród Członków pozostawiając w Bibliotece ich niewielką rezerwę. Prezes postanowił, że zobowiąże Bibliotekę do sporządzenia wykazu zalegających woluminów, które
Biblioteka może nieodpłatnie przekazać Członkom Towarzystwa.
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Dalszą część zebrania zdominowały dyskusje na temat naszych wydawnictw, a w szczególności poprawy jakości i wprowadzenia na tzw. listę filadelfijską „Polish Journal of Entomology”. Dr hab. Dariusz IWAN wskazał na potrzebę opracowywania tematycznych zeszytów
dotyczących np. grup systematycznych i zaoferował Redakcji PJE swoją pomoc przy ich tworzeniu. Spowoduje to niezbędny wzrost „cytowalności” czasopisma. Zauważył on również, że
należy zdecydowanie poprawić procedury redakcyjne tak aby praca sprawnie przechodziła
przez wszystkie etapy jej opracowania. Zaproponowane działania spotkały się z aprobatą
Prezesa, który przychylił się też do wniosku dr hab. Dariusza IWANA by zwołać w tej sprawie
osobne posiedzenie z redaktorami czasopism. Inicjatywę tę poparto, a Prezes zapewnił, że
takie posiedzenie zwoła.
W kolejności poruszono sprawę ustalenia cen „Kluczy do oznaczania owadów Polski”.
Ponieważ Towarzystwo nasze należy do organizacji typu „non-profit” i nie może ono prowadzić działalności gospodarczej cena wyżej wymienionego wydawnictwa zostanie ustalona poprzez podzielenie kosztów druku poszczególnych zeszytów przez ich nakład.
W ramach wolnych głosów prof. dr hab. Tadeusz B ARCZAK poinformował zebranych
o niedawnej śmierci profesora BŁAŻEJEWSKIEGO oraz o tym, że wziął udział ceremonii pogrzebowej reprezentując PTEnt. Poinformował również, że jest w trakcie przygotowywania
materiałów historiograficznych o Profesorze w celu opublikowania ich na łamach „Wiadomości entomologicznych”. W tym miejscu prof. dr hab. Janusz NOWACKI przypomniał, iż
publikacja tego typu powinna zawierać pełną bibliografię osoby, której dotyczy.
Dr Wojciech KUBASIK zakomunikował zebranym o potrzebie wydrukowania „stałej” legitymacji dla członków honorowych. Propozycja ta została zaakceptowana przez Prezesa.
Na zakończenie zebrania ZG PTEnt. prof. dr hab. Janusz NOWACKI podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i przypomniał, że przyszły rok jest rokiem zjazdowym, w związku
z czym należy przemyśleć kwestię miejsca i tematyki kolejnego Zjazdu.
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
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