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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Nowa faza rozwoju czasopisma

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy,

„Krytyka Prawa” wchodzi w 2018 roku w trzecią fazę rozwoju czasopisma. 
Pismo przed laty było publikowane jako rocznik; wydawaliśmy wówczas tomy 
tematyczne (np. „Własność”, „Równość”, „Bezpieczeństwo”) w wersji pierwotnej 
papierowej w języku polskim i czasem w też innych językach kongresowych. Po 
kilku latach, w drugiej fazie, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszym 
pismem ze strony Autorów i Czytelników, zmieniliśmy częstotliwość wydawania 
na kwartalnik, nadal publikując po polsku i niekiedy w innych językach. Podnieś
liśmy wymagania recenzyjne (m.in. podwójne anonimowe recenzje), uzyskaliśmy 
8 punktów na liście MNiSW, oryginalną wersją pisma stała się wersja elektroniczna, 
ale wydajemy też nadal wersję papierową.

Teraz, z przyjemnością informujemy, że od 2018 r. wchodzimy w trzecią fazę 
rozwoju: drukujemy teksty również w języku angielskim, wprowadzamy w piśmie 
działy, w tym w każdym kwartalniku – „Temat numeru”. Pozostajemy kwartal
nikiem, wersją oryginalną jest nadal wersja elektroniczna. Z dyskusji z Autorami 
i Czytelnikami wyłania się potrzeba wzmocnienia profilu publicznoprawne 
go o nachyleniu teoretycznoprawnym i filozoficznoprawnym oraz wzmocnienie 
interdyscyplinarności.

Wokół pisma powstał przez te lata intelektualny ośrodek krytycznej dyskusji 
o prawie. Aby to odzwierciedlić w piśmie, teraz w „Krytyce” pojawią się stałe działy: 
„Temat numeru”, „Teksty różne”, „Rozmowy konstytucyjne”, oraz „Glosy, recenzje 
i artykuły recenzyjne”. Językiem „Krytyki” staje się przede wszystkim język angielski. 

Zapraszamy do pisania w języku angielskim; a każdemu Autorowi, którzy 
prześle tekst w języku polskim i zostanie zakwalifikowany do druku w latach 2018, 
2019 gwarantujemy w tych latach profesjonalne tłumaczenie na język angielski 
ze środków redakcji. Uzyskaliśmy na ten cel dwuletni grant MNiSW (na podstawie 
umowy nr 645/PDUN/2018). Pozostawiamy też część każdego numeru na teksty 
w języku polskim i w innych językach kongresowych. 

Proponujemy następujące tematy numerów w latach 2018/2019: Central and 
Eastern Europe constitucional identity: constitutional populism or constitutional 
correction?; Legal profession; Academia en marche; Sądzą czy rządzą? Sądownictwo 
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a trójpodział władzy; Przedziwna śmierć europejskiej kultury prawnej (tytuł z in
spiracji książki Douglasa Murraya); Prawo prywatne w sferze publicznej; Normy 
religijne i normy świeckie. Próba sił; Prawo i polityka historyczna; Prawo, rządy 
prawa w gospodarce zależnej; Wyzwania XXI wielu dla jurysprudencji – nowe 
obszary regulacji; Kontynuacja i zmiana edukacji prawniczej; RODO; Społeczna, 
narodowa gospodarka rynkowa; Dialog społeczny i obywatelski; Przemoc w rodzi
nie, Prawa seniorów, Prawa kobiet. 

Wymieniam je wszystkie, choć nie wszystkie zmieszczą się w latach 2018/ 2019, 
bo ten przedyskutowany wykaz obrazuje dobrze profil naukowy pisma. Zamie
rzamy wydać w tym roku numer konstytucyjny, chcielibyśmy też wydać specjalny 
numer o zawodach prawniczych i o edukacji prawniczej. Być może także o RODO. 

Tematem numeru 2/2018 będzie szkolnictwo wyższe na świecie i w Polsce. Na 
teksty czekamy do 15 lipca. 

Podkreślamy, że w każdym numerze poza tekstami związanymi z tematem 
numeru będzie też dział: Teksty różne. Tak więc zapraszamy Autorów do pisania 
na każdy ważny temat. 

Zapraszamy do współpracy Autorów z Polski i z całego świata. Czekamy przede 
wszystkim na oryginalne teksty o walorach uniwersalnych, powiązane z powyżej 
wymienionymi tematami i na ważne artykuły o innych problemach. 

Oddajemy do rąk Czytelników numer 1/2018. To numer wpisujący się już ewo
lucyjnie w nową fazę, choć niemający jeszcze wyraźnego jednego tematu. 

Jest poświęcony wybranym problemom prawa publicznego, w większości jest 
w języku angielskim, ma też wyodrębnione działy: Glosy , recenzje i artykuły recen-
zyjne i Teksty różne. Artykuły do działu Rozmowy konstytucyjne publikujemy od 
numeru 2/ 2018. 

Życzymy interesującej lektury. 
Serdecznie zapraszam do współpracy. 

Jolanta JabłońskaBonca 
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa” 

Warszawa, kwiecień 2018 r. 




