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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Autorzy,

Oddaję do rąk Państwa kolejny numer „Krytyki Prawa”. Z przyjemnością 
i satysfakcją odnotowuję rosnące zainteresowanie naszym pismem Czytelników 
oraz Autorów z Polski i z zagranicy. Wciąż podejmujemy starania o jak najwyższą 
jakość pisma, m.in. dbając o oryginalność artykułów, staranny dobór recenzentów 
i o międzynarodową widoczność opublikowanych tekstów. Jesteśmy w bazie ERIH+, 
staramy się też o włączenie pisma do innych prestiżowych baz indeksacyjnych. Mamy 
teraz na polskiej liście czasopism 40 punktów, co uznajemy za nasz zasłużony 
sukces. Ale aspirujemy wyżej. 

W tym roku mija 10-lecie naszego pisma, opublikowaliśmy dotąd kilkaset 
artykułów, duża ich część to teksty naukowców zagranicznych, mamy wyraźny 
teoretyczno-prawny i publicznoprawny profil, znaczny zakres materiałów jest 
publikowany w języku angielskim albo w innych językach kongresowych. 

Dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom i Czytelnikom – to Państwo 
tworzą to pismo i jego rosnąca pozycja to przede wszystkim Państwa zasługa. Dzię-
kujemy za zaufanie. 

Aktualny numer ma tytuł Z problematyki prawa publicznego. Otwieramy go tekstem 
prof. dr. hab. Jerzego Oniszczuka sięgającym to czasów starożytnych, a podejmu-
jącym i dziś gorący temat wspólnot. Następnie podejmujemy wiele ważnych 
współczesnych problemów funkcjonowania sądów, innych problemów na granicy 
prawa unijnego lub prawa międzynarodowego publicznego i prawa wewnętrznego, 
a kończymy tekstem wybitnego znawcy złożonej sytuacji na Bliskim Wschodzie 
dra Uri Hupperta mieszkającego i pracującego w Izraelu. Zapraszamy do lektury! 

W przyszłym roku nadal będziemy zajmować się niektórymi tematami, które 
pojawiły się w poprzednich numerach. Okazało się bowiem, że np. problematyka 
nowoczesnych studiów prawniczych, która się pojawiła m.in. w specjalnym nume-
rze 2/2018 wywołuje tak żywe zainteresowanie, że musimy do niej powrócić. Będzie 
to temat numeru 2/2020. Ponadto w ALK na skutek żywych dyskusji po opubliko-
waniu w 2018 roku tekstów o szkolnictwie wyższym doszło do utworzenia Praw-
niczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego, które się zajmuje właśnie tą 
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problematyką. „Krytyka Prawa” stała się więc źródłem inspiracji i organizacji współ-
pracy prawników, socjologów, informatyków, psychologów z całej Polski i nie 
tylko. Zapraszam więc do współpracy nie tyko z „Krytyką”, ale i z nowym Centrum. 

Powrócimy także w przyszłym roku do problematyki polityczności prawa; ten 
obszar też wywołuje żywe reakcje.

Zapraszam Autorów z Polski i z zagranicy do nadsyłania oryginalnych i kry-
tycznych tekstów. 

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury numeru 3/2019
    

Z wyrazami poważania
Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca

    Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




