Drodzy Czytelnicy,
To w roku 2008 oddaliśmy w Państwa ręce pierwszy numer reaktywowanych
„Prac Instytutu Odlewnictwa”, które po wielu latach nieobecności pojawiły się w nowej
szacie graficznej i ze zmienioną koncepcją merytoryczną na rynku wydawniczym, poświęconym głównie badawczym aspektom nauk odlewniczych. Tym samym podjęliśmy
wyzwanie kontynuacji – po latach przerwy edytorskiej – publikacji naszego wieloletniego instytutowego czasopisma naukowego, wciąż mając w pamięci jego wysoką renomę,
budowaną przez lata z udziałem znakomitych i zasłużonych uczonych oraz praktyków
z branży odlewniczej.
Wznawiając przed czterema laty nasze wydawnictwo, zapragnęliśmy możliwie
najpełniej pokazać czym się zajmujemy, czym dysponujemy, co osiągamy i co zamierzamy w nieodległej i tej dalszej przyszłości. Pragnęliśmy stworzyć w miarę uporządkowany, w zamyśle chronologiczny zbiór, opisujący nasze poczynania naukowo-badawcze,
dzięki któremu Czytelnicy mieliby możliwość wyrobienia sobie wszechstronnego poglądu
na rozwój Instytutu oraz przebieg realizacji jego misji i strategii. Mieliśmy i niezmiennie
nadal mamy nadzieję, że „Prace” przyczynią się do swobodnej i owocnej wymiany myśli
naukowej w środowisku odlewniczym, że pozyskamy jeszcze bogatsze spectrum Autorów,
którzy zechcą prezentować wyniki swych prac na łamach naszego czasopisma, w tym
zwłaszcza dzieła realizowane wspólnie z pracownikami Instytutu Odlewnictwa, upatrując
w tym również czynnik integrujący nasze środowisko i wzbogacający współpracę wzajemną o efekt synergii.
Do Komitetu Naukowego „Prac Instytutu Odlewnictwa” zaprosiliśmy wybitnych
uczonych, uznanych specjalistów z zakresu odlewnictwa, inżynierii materiałowej, technologii budowy maszyn i metalurgii, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wszystkie dotychczas
publikowane prace były recenzowane oraz częściowo tłumaczone na język angielski.
Równolegle z wydawaniem wersji drukowanej uruchomiliśmy stronę internetową
czasopisma (www.prace.iod.krakow.pl), ogólnie dostępną i przyjazną w obsłudze. W ten
sposób włączyliśmy się w nurt szeroko postulowanego i coraz częściej praktykowanego
ruchu „otwartej nauki” (Open Access), udostępniając Szanownym Czytelnikom pełnotekstowe artykuły Autorów, z którymi mamy możliwość satysfakcjonującej współpracy.
To Paulo Coehlo dobitnie zauważył, iż ludzie tęskniąc za całkowitą odmianą pragną jednocześnie, by wszystko pozostało takie jak dawniej. Stąd też i my, Kolegium Redakcyjne, w porozumieniu z Komitetem Naukowym, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu
zmian, które w jeszcze większym stopniu – żywimy taką nadzieję – odpowiadać będą
potrzebom wszystkich tych, do których adresujemy zawartość naszych „Prac”. Będziemy
jednocześnie pilnie baczyć, aby proponowane inicjatywy nie zawierały zbyt radykalnych
posunięć i nie stanowiły potwierdzenia zasady tradycyjnego konserwatyzmu myślowego,
który każe mniemać, iż „każda zmiana może być tylko zmianą na gorsze”.
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Obecny numer „Prac Instytutu Odlewnictwa” jest pierwszym zeszytem dwujęzycznym, który zawiera pełne tłumaczenia w języku angielskim artykułów opublikowanych
w języku polskim. Stało się to możliwe dzięki życzliwości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, które doceniło nasze dotychczasowe starania i w istotnym stopniu umożliwiło
realizację planowanych innowacyjnych inicjatyw dostosowawczych w ramach programu
INDEX PLUS 2012. Celem wiodącym wspomnianego programu jest nadanie międzynarodowego charakteru polskim czasopismom naukowym oraz podniesienie ich międzynarodowej pozycji.
Pozostaje nam żywić nadzieję, że szczytne zamierzenia i cele, które sobie postawiliśmy będą w pełni zrealizowane wraz z osiągnięciem tak wyczekiwanych wymiernych
efektów jak dalszy wzrost naukowego i edytorskiego poziomu publikacji, zwiększenie grona Czytelników i Autorów oraz znajdą swoje odbicie w istotnym podniesieniu rangi i pozytywnym odbiorze „Prac Instytutu Odlewnictwa”.
Jerzy Józef Sobczak
Redaktor Naczelny
Kraków, 6 listopada 2012 r.
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