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Plan pracy wydawniczej Instytutu Technologii Drewna 
w Poznaniu na rok 1954 

ednym ze wskaźników pracy placówek naukowo-badawczych, a więc również i pracy 
J instytutów badawczych, jest ich działalność wydawnicza. Wydawnictwa instytutów 
badawczych spełniają ponadto inne zadanie. Prace instytutów badawczych muszą być 
ściśle powiązane z życiem i dlatego wyniki tych prac nie mogą pozostawać przez dłuższy 
czas niewykorzystane. Wyniki te powinny jak najszybciej dotrzeć zarówno do pracow- 
ników nauki, jak i do pracowników zatrudnionych w produkcji. To upowszechnienie 
osiągnięć uzyskanych w pracach badawczych jest również zadaniem wydawnictw insty- 
futów badawczych. 

Plan wydawniczy jest mniej lub więcej dokładnym odbiciem planu prac naukowo- 
badawczych. Plan wydawniczy Instytutu Technologii Drewna na rok 1953 był z ko- 
nieczności, z powodu zestawienia go w okresie organizacji Instytutu jesienią 1952 r., 
planem prowizorycznym, objętościowo szczupłym. Ze względu na to, że część zakładów 
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Instytutu została zorganizowana dopiero w końcu 1952 lub na początku roku 1953, 
plan wydawniczy na.rok 1953 musiał być oparty prawie wyłącznie na pracach zakła- 
dów dawnych, przejętych z Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Wąskie ramy planu wydawniczego oraz trudności organizacyjne spowodowały, że 
Instytut w roku 1953 zrezygnował z własnego komitetu redakcyjnego, a prace redak- 
cyjne w tym roku wykonuje wspólny Komitet Redakcyjny IBL i ITD w Warszawie. 
w którym jest dział technologii drewna. 

Plan wydawniczy na rok 1954 powstawał już w warunkach normalnej pracy Insty- 
tutu, w oparciu o plan prac naukowo-badawczych. Plan ten przewiduje następujące 
rodzaje wydawnictw: 

1) „Prace Instytutu Technologii Drewna* drukowane w ramach „Roczników Nauk 
Leśnych* o charakterze naukowym, oparte na materiale badawczym, obrazujące zasad - 
niczo zakończone prace naukowe, ich wyniki oraz wnioski naukowe i praktyczne; 

2) „Biuletyn Instytutu Technologii Drewna' mający na celu zaznajomienie pracow- 
ników nauki i szerokiego ogółu z osiągnięciami i zamierzeniami Instytutu, w formie 
informacji i artykułów sprawozdawczo-programowych (kronika Instytutu i poszcze- 
gólnych zakładów) oraz z pracami niezakończonymi całkowicie a dającymi już pewne 
konkretne, odcinkowe wyniki; 

3) „Przegląd Dokumentacyjny Drzewnictwa', zawierający analizy dokumentacyjne 
najciekawszych dzieł samoistnych, artykułów z czasopism, opisów patentowych itp., 
krajowych i zagranicznych, dotyczących drewna i drzewnictwa. | 

Aby „Biuletyn ITD' docierał do zainteresowanych wszystkich kategorii, Instytut 
zamierza w roku 1954 zamieszczać go w dwu czasopismach: 

a) w „Sylwanie”*, — z przeznaczeniem dla pracowników naukowych i pracowników 
inżynieryjnych; 

b) w „Przemyśle Drzewnym”, w formie krótkich, treściwych informacji o osiągnię- 
tych wynikach, mających praktyczne znaczenie dla przemysłu, z przeznaczeniem głównie 
dla pracowników produkcji. 

Jak wynika z porównania planów na r. 1953 i 1954, projektuje się wzrost dzia- 
łalności wydawniczej o: 

„Prace ITD* Ca, 50°/o, 
»Biuletyn ITD“ 1. . 2250/9, 
„Przegląd Dokumentacyjny* 6441 1000/0. 

Największy wzrost w stosunku do roku 1953 wykazuje zatem „Biuletyn ITD", przy 
stosunkowo małym wzroście planu „Prac'. Zjawisko to staje się zrozumiałe przy 
uwzględnieniu wielkiej ilości długofalowych prac naukowo-badawczych, których trwanie 
przewiduje się na lat kilka i których osiągnięcia na poszczególnych etapach będą poda- 
wane w „Biuletynie ITD". Faktyczna ilość prac zgłoszonych do druku na rok 1954 
jest znacznie większa, jednak do planu wstawiono tylko prace najważniejsze, związane 
tematycznie z głównymi kierunkami prac badawczych Instytutu. 

Na rok 1954 przewiduje się następujące zasadnicze kierunki prac badawczych oraz 
prac wydawniczych: 

1) racjonalna organizacja produkcji w zakładach przemysłu leśnego; 
2) mechanizacja pracy w zakładach przemysłu leśnego; 
3) zmniejszenie zużycia materiałów przy produkcji; 
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4) utylizacja odpadów drzewnych; 
5) konserwacja surowców i wyrobów drzewnych; 
6) badanie drewna jako tworzywa; ` 
7) wprowadzenie nowych tworzyw. 

Różnorodność prac wydawniczych Instytutu Technologii Drewna zaplanowanych na rok 1954 oraz różnokierunkowość tych prac (technologia mechaniczna, chemia drew- na i technologia chemiczna, prace biologiczne, prace ekonomiczne) spowodowały ko- nieczność zorganizowania własnego, oddzielnego Komitetu Redakcyjnego ITD, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 1954 r. | 
W związku z zamierzoną rozbudową szeregu zakładów Instytutu oraz coraz szer- 

szym zakresem prac badawczych, a także z napływem prac z zakładów ostatnio zorga- 
nizowanych, należy się liczyć z dalszym poważnym wzrostem prac wydawniczych Insty- tutu w latach następnych. 

Z Zakładu Dokumentacji Drzewnictwa ITD


