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Drodzy Czytelnicy „Roczników Filozoficznych”!
Pocz"wszy od roku 2004, „Roczniki Filozoficzne” s" rocznikami tylko z nazwy, w praktyce ukazywały si# jako dwa półroczne numery. Zmieniaj"c ju$
prawie osiem lat temu ich formuł#, mieli%my na wzgl#dzie mi#dzy innymi
skrócenie czasu oczekiwania autorów na ukazanie si# artykułu, a przez to
ułatwienie polemiki mi#dzy autorami tekstów. Chodziło nam równie$ o usprawnienie prac redakcyjnych.
Od bie$"cego numeru „Roczniki Filozoficzne” b#d" miały jeszcze mniej
wspólnego z cezur" wskazywan" w ich tytule, odt"d bowiem ukazywa& si# b#d"
jako kwartalnik. Tym razem zmiana spowodowana jest nowymi wymogami postawionymi czasopismom naukowym, a dokładnie nowymi warunkami ich parametryzacji. Zmieniamy zatem „półrocznik” na „kwartalnik”, poniewa$ pozwoli
nam to znale'& si# w wy$szej skali punktowej. Pocz"wszy od bie$"cego numeru,
zmieniamy te$ – dostosowuj"c si# do wspomnianych warunków – zasady recenzowania artykułów. Przesłane do naszego czasopisma teksty oceniane b#d" teraz
przez dwóch, a nie – jak wcze%niej – jednego recenzenta, przy czym $aden
z recenzentów nie b#dzie reprezentantem %rodowiska, w którym wydawane s"
„Roczniki Filozoficzne”, czyli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. List# PT. Recenzentów podawa& b#dziemy w ostatnim numerze ukazuj"cym si# w danym roku kalendarzowym, nazwiska Recenzentów bie$"cego
numeru uka$" si# zatem dopiero w ostatnim numerze 2012 r.
Jakkolwiek nazwa „Roczniki” wydaje si# teraz jeszcze bardziej myl"ca ni$
w poprzednich latach, to pozostajemy przy niej, maj"c na wzgl#dzie długoletni"
tradycj# czasopisma, jak i fakt, $e „Kwartalnik Filozoficzny” to tytuł innego
czasopisma.
Staramy si# spełni& wszelkie formalne warunki stawiane czasopismom naukowym, dbaj"c przy tym o wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Przyjmowa&
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b#dziemy zatem do druku teksty tak polskich, jak i zagranicznych autorów, licz"c
na zainteresowanie naszym czasopismem równie$ poza granicami naszego kraju.
Zapraszamy wszystkich zajmuj"cych si# profesjonalnie problematyk" filozoficzn" Autorów do publikowania swoich tekstów na łamach „Roczników Filozoficznych”, a naszym stałym Czytelnikom dzi#kujemy za „wierno%&”, której
teraz mog" da& wyraz nie tylko nabywaj"c papierow" wersj# „Roczników”, lecz
równie$ zapoznaj"c si# z ich tre%ci" dost#pn" on-line na stronie internetowej
Wydziału Filozofii KUL.
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