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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Czytelnicy, Autorzy, Recenzenci,
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer „Krytyki Prawa”. Bardzo serdecznie
dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie pismem. Mamy coraz szersze
grono Czytelników, a dzięki publikowaniu wielu tekstów po angielsku także coraz
więcej reakcji Czytelników z zagranicy. Jesteśmy niezmiennie wdzięczni kilkudziesięciu profesorom z Polski i z zagranicy za recenzje.
Ruch naukowy, który rozwija się wokół problematyki podejmowanej w kolejnych numerach pisma, owocuje konferencjami międzynarodowymi i ogólnokrajowymi. Redakcja jest ich inicjatorem i współorganizatorem.
Wiosną tego roku odbyły się dwie konferencje (z udziałem gości zagranicznych
z Niemiec, Szwecji, Meksyku i Ukrainy) współorganizowane przez redakcję „Krytyki Prawa”. Obie powiązane z działalnością wydawniczą naszego pisma.
Dnia 28 marca br. odbyła się międzynarodowa konferencja inspirowana artykułem Pani Prof. M. Łaszewskiej-Hellriegel i Pana Dr. Ch.Hellriegela Trudne wybory
– kto może liczyć na opiekę zdrowotną podczas pandemii COVID-19 w 2020 r. („Krytyka
Prawa” nr 4/2020)
Konferencja była zatytułowana: Wyzwania dla prawa w dobie pandemii. Doświadczenia Niemiec, Szwecji i Polski (zob. sprawozdanie w tym numerze).
Dnia 24 maja br. miała natomiast miejsce ogólnopolska konferencja redaktorów
naczelnych, sekretarzy i wydawców polskich czasopism prawniczych z udziałem
gości zagranicznych pt. Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej.
Jej celem było przedyskutowanie zagadnień pokonywania trudności komunikacyjnych w naukach prawnych, komunikacji prawników z przedstawicielami
innych nauk oraz komunikacji naukowców z prawnikami-praktykami, a także ze
światem polityki i biznesu. Konferencja ta była też okazją do rozmowy o nowych
praktykach komunikacyjnych opartych na technologiach cyfrowych, o rankingach
czasopism, o otwartym dostępie, o źródłach trudności przenoszenia prawnych
wyników naukowych do życia społeczno-gospodarczego Sprawozdanie z tej
konferencji – z uwagi na wagę tego spotkania dla naszego środowiska i wagę uniwersalnych problemów podejmowanych na spotkaniu – otwiera ten tom. Zapraszamy
do dalszej dyskusji na łamach „Krytyki Prawa” na tematy konferencyjne.
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Bardzo nas cieszy, że zainteresowanie tematami, które poruszamy, przekracza
samych tekstów i przekształca się w trwały ruch naukowy powiązany z pismem.
W tym roku staramy się oddać nasze łamy bardzo zróżnicowanej problematyce,
ponieważ napływa do nas tak wiele tekstów na aktualne i ważne tematy, że nie
możemy ich publikacji odsuwać w czasie. Rozpoczynamy także publikację artykułów na temat imposybilizmu prawnego. Pomysłodawcą tematu jest Pan Prof.
dr hab. Wojciech Góralczyk, Kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. Będziemy ogłaszać artykuły na ten
temat także w kolejnych dwóch numerach. Tekst W. Góralczyka w numerze 4/2021
będzie finalizował dyskusję na ten temat. Trzeba przyznać, że w języku polskim
zbitka słowna „imposybilizm prawny” ma zabarwienie pejoratywne, używane jest
głównie w języku publicystyki polityczno-prawnej. Ta zbitka ma wiele znaczeń
kontekstowych, jest różnie rozumiana w nauce, ale częściej instrumentalnie wykorzystywana ideologicznie. Zapraszamy do sprawdzenia, jak określenie to rozumieją
i jak wykorzystują Autorzy prawniczych tekstów naukowych w tym numerze oraz
w numerach: 3 i 4/2021 „Krytyki Prawa”.
Przepraszamy Autorów, że dość długo czeka się na publikacje w naszym piśmie.
Jesteśmy kwartalnikiem, mamy ograniczone ramy. Przypominamy też, że bardzo
mile są widziane artykuły w języku angielskim, ponieważ zależy nam bardzo na
międzynarodowej rozpoznawalności, ponadto możemy korzystać wówczas szerzej
z naszych zagranicznych recenzentów.
Zapraszamy serdecznie Autorów z Polski i z zagranicy. Przypominamy, że
jesteśmy obecni m.in. w bazach: w ERIH+, SCOPUS oraz DOAJ. Przesyłane w tej
chwili artykuły (lato 2021) będą publikowane (oczywiście pod warunkiem uzyskania dwóch pozytywnych recenzji) w 2022 roku.

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”
Warszawa, maj 2021
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