
OD REDAKCJI

Wzmożony w Polsce w ostatnich latach rozwój nauk geologicznych

oraz paleontologii pociągnął za sobą zwiększony nap~yw do Redakcji

,,Acta Geologica Polonica" rozpraw z obu tych dziedzin nauki. Przy tym

prace z zakresu paleontologii zaczynają nabierać coraz wyraźniej cha

rakteru biologicznego, co wymaga od Redakcji odmiennego ich trakto
wania zarówno pod względem oceny, jak i formy graficznej. Uwzględ

niając ten stan rzeczy Rada Redakcyjna "Acta Geologica Polonica,"

powzięła decyzję podziału tej publikacji na dwa niezależne czasopisma.

Tytuł dotychczasowy zostaje zachowany dla organu przeznaczonego wy

łącznie dla prac z dziedziny geologii, natomiast dla 'publikowania rozpraw

paleontologicznych (paleozoologicznych i paleobotanicznych) rozpoczy

namy wydawanie czasopisma nowego pt. "Acta Palaeontoioqica Poloni

ca", którego zeszyt 1 oddajemy ,do rąk czytelników. Każde z tych dwu

czasopism będzie się ukazywało w czterech zeszytach rocznie. Oba będą

organami Komitetu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk.

Prace ukazujące się w "Acta Palaeontologica Polonica" będą druko

wane in extenso w językach kongresowych lub w języku polskim z doda
niem streszczeń w dwu językach. Redakcja ma nadzieję, że w ten sposób

prace te będą 'w dostatecznym stopniu dostępne zarówno dla czytelnika
krajowego, jak i zagranicznego.



AVERTISSEMENT DE LA REDACTION

Le periodique " A cta Geologica Polonica" inserait jusqu'a preseti: de s:
articles geologiques de meme que des articles paleontologiques. En 1955
on consccra a chacun de ces domaines deux: fascicules. L'accroissement
~ensib l e en Pologne, ces temps derniers, du nombre de travaux geologiques
et paleontologiques, exigeant de la Redaction pour ces deux catego~ies"

d'articles une application differente, nous ont amenes a la decision de
diviser notre periodique en deux Reoues :separees: " A cta Geologica Po
lonica" et " Acta Palaeontologica Polonica".

Par . le presen: fascicule nous inaugurons Z'edition de " A cta Pouieon
tologica Polonica" comme une Revue trimestrieUe. Les articles insereS'
dans notre Revue seron: publies in extenso soi t en une des langues de s.
conqree, soit en polonais, accomsxupies tou jours des r ćsurnćs en deux
langues.

O T PE ~A J{ L.( H H

I1epJ10,1J;J1K " A cta Geologica Polonica" ny6JIJ1KOBaJI no CJ1X nop reOJIO'

rJ1'IeCKJ1e J1 naJIeOHTOJIOrJ1'IeCKJ1e CTaTbJ1. B 1955 r . Ka}K.n;oM J13 9TJ1X zmyx
crpacnea 3HaHJ1R nOCBR~eHbI 6bIJIJ1 zma nsmycxa. 3Ha'IJ1TeJIbHOe yBeJIJ1

ąeHJ1e B I10JIbllIe B nocnennee BpeMR KOJIJ1ąeCTBa re~JIOrJ1'IeCKJ1X J1 nane

OHTOJIOrJ1'IeCKJ1X pa60T, a pR.n;OM c 9TJ1M pa3JIJ1ąHbIM xapaxrep peziax

~J10HHOM pa60TbI no OTHOllIeHJ1J1 K CTaTbRM O.n;HOM J1 zrpyroii orpacrreir,
JIer.lIJ1 B OCHOBy peureaxa pasncrra xcypnana Ha zma He3aBJ1CJ1Mble nepno

.n;J1K J1: " A cta Geologica Polonica" J1 " A cta Palaeontologica Polonica".
HbIHeIlIHJ1M BbIllyCKOM Pe.n;aK~J1R Ha'IJ1HaeT J13.n;aBaHJ1e " Acta Polueon

tologica Polonica" B BJ1.n;e KBapTaJIbHOrO n epJ10.n;J1Ka. CTaTbJ1 ne-raraaasre

B naurext nepJ10.n;J1Ke 6y.n;YT n y6JIJ1KOBaHbI JIJ160 nOJIHOCTbłO Ha O.n;HOM J13 ,

KOHrpeCCHbIX H3bIKOB, JI J16 0 Ha nOJIbCKOM , c p e 3IOMe Ha .n;BYX J1HOCTpaH

H bIX H3bIKax .
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