Drodzy Panstwo,
Pierwsze Forum EMR-PL, Rzeszów, 19-21 maja 2010, jest konferencja poswiecona
zagadnieniom zwiazanym z szeroko pojeta tematyka ’EMR’ (tj. obejmujaca EPR, ESR
oraz FMR, AFMR i techniki pokrewne). Cele Forum sa trojakie:
(1) uczcic pamiec Profesora Jana Stankowskiego,
(2) zintegrowac srodowisko polskich naukowcow stosujacych w swoich badaniach
techniki EMR oraz osoby pracujace nad rozwojem aparatury EMR
lub zastosowaniami przemyslowymi z wykorzystaniem technik EMR;
(3) przedyskutowac sprawy naukowe, organizacyjne i finansowe zwiazane z
planowanym nowym ksztaltem Polskiego Towarzystwa EPR.
Na chwile obecna mamy zgloszonych okolo 50 uczestnikow. Duza czesc osob
proponowala wydanie prac prezentowanych na Forum w czasopismie naukowym. Po
rozwazeniu roznych mozliwych opcji i czasopism, planujemy wydanie materialow
pokonferencyjnych w czasopismie
Current Topics in Biophysics Online [CTBo] jako
Special Issue "Current status and perspectives of EMR (EPR/ESR) research in
Poland".
Jednym z argumentow za wyborem CTBo jest fakt, ze na liscie MNiSzW publikacje w
CTBo otrzymuja 6 punktow.
Poniewaz czesc z Panstwa nie bedzie mogla wziac udzialu w I Forum, po konsultacjach z
Edytorami CTBo i Komitetem Naukowym i Organizacyjnym,
chcialbym zaprosic cale srodowisko EMR w kraju do nadsylania prac do publikacji
w Special Issue CTBo.
Prace do Special Issue "Current status and perspectives of EMR (EPR/ESR) research in
Poland", w naszym zamierzeniu, maja przedstawiac przegladowo, choc w skrocie,
badania prowadzone w danym osrodku w ostatnich latach oraz ewentualnie
zarysowac perspektywy badan w najblizszych latach. Odpowiedni dobor
'references' pozwoli na wskazanie prac, gdzie mozna bedzie znalezc bardziej
szczegolowe wyniki badan. Taki charakter prac pozwolilby na syntetyczne
zaprezentowanie stanu badan EMR w Polsce na forum swiatowym oraz umozliwiloby
nawiazywanie kontaktow pomiedzy osrodkami zarowno w kraju jak i na swiecie.
Proponowany Special Issue stanowilby cos w rodzaju aktualnej wizytowki "EMR-PL".
Po konsultacjach z Edytorami, podajemy nastepujace ustalenia:
1. Prace powinny byc w j. angielskim i przygotowane wg szablonu CTBo najnowsza wersja w zalaczeniu.
Informacje CTBo dla autorow mozna znalezc na stronie: <http://ctbo.pl>. NB.
Edytorzy zwracaja szczegolna uwage na poprawnosc formy
cytowan w tekscie i na fakt, ze abstrakt nalezy zalaczyc dodatkowo jako osobny plik
formatu "plain text file".
2. Ilosc stron: od 3 - 7.
3. Prace beda recenzowane przez czlonkow Komitetu Naukowego Forum.
4. Koszty wydania beda pokryte przez Komitet Organizacyjny Forum.

Prace przeznaczone do zamieszczenia w Special Issue CTBo, spelniajace powyzsze
kryteria #1 i #2, powinny byc nadeslane do
dnia 7 czerwca na adres emailowy Forum: <emr_forum@if.univ.rzeszow.pl> z kopia
do <crudowicz@zut.edu.pl>. Wstepnie przewidujemy przekazanie materialow do
Edytorow do konca czerwca 2010. Wszystkie informacje beda tez wkrotce dostepne na
stronie internetowej Forum: http://emr-pl-2010.ptepr.pl/.
Goraco zachecamy wszystkie osoby zajmujace sie szeroko pojeta tematyka badan EMR w
Polsce do rozpoczecia pracy na publikacjami do Special Issue "Current status and
perspectives of EMR (EPR/ESR) research in Poland" to be published in Current
Topics in Biophysics Online [CTBo].
Mamy nadzieje, ze wszystkie grupy zwiazane z badaniami EMR w kraju beda
reprezentowane w Special Issue CTBo chociaz jedna praca.
Pozdrawiam,
Czeslaw RUDOWICZ
PS. Serdecznie dziekuje prof. Andrzejowi Dobkowi i prof. Przemyslawowi Plonka za
oferte publikacji w CTBo oraz cenne wskazowki.
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