
Szanowni Państwo,  

 

w nawiązaniu do informacji podanych w komunikacie 1 i 2 pragniemy dodać, że nie jest możliwym 

opublikowanie prac prezentowanych podczas organizowanej przez nas konferencji "Meat As a 

Functional and Pro-Healthy Part of our Diet" w postaci zeszytu specjalnego kwartalnika Polish Journal 

of Food and Nutrition Sciences.  

 

Mimo braku wskazań na tego typu rozwiązanie w ww. komunikatach zapytania kierowane do tego 

czasopisma wskazują na takie oczekiwania niektórych osób rozważających udział w konferencji. 

Zdajemy sobie sprawę z presji, jaka wywierana jest szczególnie na czasopismo, aby spełnić powyższe 

życzenie. Stosownie do procedur tego czasopisma jest to jednak niemożliwe w tak krótkim czasie. 

Podobne zasady i relacje wskazujące dodatkowo na okres wymagany do przygotowania zeszytu 

specjalnego są w innych wysoko punktowanych czasopismach (np. Journal of Food Quality 

https://www.hindawi.com/journals/jfq/). Redakcja czasopisma Polish Journal of Food and Nutrition 

Sciences pragnie jednak nie tylko utrzymać wysoki impact factor czasopisma, ale uzyskać wyższy. 

Podobna sytuacja dotyczy drugiego z czasopism Żywność Nauka Technologia Jakość, które dąży do 

odzyskania tego wskaźnika. 

 

Komitet organizacyjny i naukowy tegorocznej konferencji, która jest przygotowawczą do organizacji 

67. International Congress of Meat Science and Technology w 2021 r., podejmuje kroki, aby takie 

rozwiązanie zastosować w przypadku tej konferencji. Mamy dość dużo czasu, żeby dokonać 

odpowiednich uzgodnień z redakcją wybranego czasopisma i przeprowadzić taki proces publikacji 

prezentowanych doniesień. Przygotowanie zeszytu specjalnego, który będzie kolejnym zeszytem 

czasopisma wymaga zwykle około 1 roku.  

 

Wszystkie redakcje wskazują jednak, że najczęściej kryteria druku prac, jakie są wymagane przez 

czasopisma spełnia zaledwie połowa nadsyłanych prac. Opublikowane prace muszą bowiem przejść 

standardową procedurę recenzowania typową dla prac publikowanych w nich. Stąd też 

zasugerowaliśmy rozwiązanie, które spełnia tylko częściowo Państwa oczekiwania. Istnieje możliwość 

druku monografii, której proces przygotowania jest nieco szybszy. Wymagania odnośnie 

przygotowania prac, aby zostały w niej opublikowane są zamieszczone na stronie konferencji.  

 

Ostatni kontakt z redakcją czasopisma Polish Journal of Food and Nutrition Sciences wskazuje 

ponadto na celowość zrezygnowania z naszego pośrednictwa w przesyłaniu prac, które będą 

prezentowane na konferencji, gdyż muszą one być przesłane przy użyciu systemu on-line 

bezpośrednio przez autora korespondencyjnego. Informację o tym, że praca była prezentowana 

podczas naszej konferencji można zamieścić w stopce publikacji. Sugerowane jest także rozwiązanie 

wskazujące na celowość wskazania, że praca była prezentowana na naszej konferencji w liście 

przewodnim kierowanym do czasopisma z prośbą o opublikowanie pracy.  

 

Redakcje zwracają uwagę, że niekiedy osoby zgłaszające chęć publikacji artykułu w czasopiśmie 

uważają, że opłata konferencyjna była wystarczająca, aby ten koszt pokryć. Pragniemy wyjaśnić, że 

druk prac prezentowanych na konferencji w postaci pełnych artykułów w ww. czasopismach jest 

osobnym kosztem, który ponoszą autorzy.  

 

Mamy nadzieję, że wyjaśnienia te są wyczerpujące. W przypadku pojawienia się nowych pytań 

prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem konferencji.  

 

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy przesyłamy Państwu życzenia miłych i 

spokojnych Świąt, dużo odpoczynku i spędzenia ich w gronie osób bliskich w przyjemnej atmosferze. 

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

Komitet Organizacyjny 

https://analytics.hindawi.com/track?id=01_7726094d-bb0f-421f-8d23-783867d9d046&url=https%3a%2f%2fwww.hindawi.com%2fjournals%2fjfq%2f


 


