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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Państwa czwarty numer pisma z roku 2018. Ten numer zawiera 
teksty z wielu obszarów prawa i pokazuje mozaikę zainteresowań naukowych 
Autorów prac, jakie wpływają do naszej redakcji. Zamieszczamy tu artykuły 
z obszaru prawa publicznego i prywatnego, jest też tekst filozoficzno-prawny. To 
tom multitematyczny. 

W najbliższym czasie ukażą się kolejne numery pisma, są już w zasadzie go-
towe. Zgodnie z jesienną zapowiedzią tom 1/2019 będzie poświęcony konsty- 
tucjonalizmowi. Są w nim teksty autorów z pięciu państw. To bardzo oryginalne 
artykuły, które na pewno wzbudzą żywą dyskusję naukową. Ponieważ napłynęło 
o wiele więcej bardzo dobrych tekstów dotyczących problematyki konstytucyjnej, 
niż może pomieścić tom 1/2019, planujemy podjąć tę tematykę raz jeszcze w nume-
rze 3/2019. Numer 2/2019 oddajemy natomiast fascynującej problematyce finansów 
przyszłości – tom jest też już przygotowany. 

Oczywiście zapraszamy do przesyłania tekstów na wszelkie oryginalne tematy. 
Zawsze znajdziemy dla nich miejsce w piśmie, np. w dziale Teksty różne. Publikujemy 
także artykuły recenzyjne, recenzje i glosy. 

Z przyjemnością na naszych łamach będziemy gościć autorów z całego świata. 
Cieszymy się, że nasza teka już zawiera coraz więcej tekstów spoza Polski. 

Staramy się stale podnosić jakość publikowanych artykułów, m.in. dbając 
o pozyskiwanie – z sukcesami – wybitnych recenzentów. 

Jesteśmy obecni na rynku w dwóch wersjach językowych, co wpływa zarówno 
na popularyzację dorobku polskich naukowców, też w środowisku międzynaro-
dowym, jak i na zwiększenie liczby zagranicznych autorów. Przyjmujemy od lat 
także artykuły w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim. 

W grudniu 2018 r. rozpoczęło działalność „Otwarte forum dyskusyjne »Krytyki 
Prawa«”. Prof. W. Hoff zamieszcza w tym numerze krótkie sprawozdanie z tego 
wydarzenia naukowego. 

Lada dzień będziemy także obecni w szerokim zakresie w mediach społecz-
nościowych. 
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Serdecznie dziękuję wszystkim Autorom, Recenzentom, Redaktorom, Tłuma-
czom, Korektorom...

Cieszymy się też z zasłużonego sukcesu naszego pisma w I edycji konkursu 
„Wsparcie dla czasopism”. 

Życzę interesującej lektury. Zapraszam do dyskusji i do współpracy.

Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




