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W  2020 roku na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach, w  jego cieszyńskim 
kampusie, odbyła się 57 . Naukowa Konferencja Pszczelarska . Zaplanowana na 
10–12 marca, wraz z  towarzyszącymi jej Targami Pszczelarskimi, została za-
inaugurowana interesującymi wykładami plenarnymi w  cieszyńskim Teatrze 
im . Adama Mickiewicza . Niestety, już kolejnego dnia po otwarciu – w wyniku 
decyzji Rektora Uniwersytetu Śląskiego o zawieszeniu działalności Uniwersytetu 
w  trybie stacjonarnym w  celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 – w godzinach popołudniowych konferencja została zamknięta .

Wcześniejsza decyzja Komitetu Organizacyjnego i  Komitetu Naukowego 
57 .  Naukowej Konferencji Pszczelarskiej o  wydaniu drukiem wykładów i  po-
sterów konferencyjnych w  postaci recenzowanych artykułów naukowych oka-
zała się w  tym kontekście bardzo trafna . Dzięki niej niektóre ze zgłoszonych 
propozycji, mimo przedwczesnego zakończenia konferencji, mogą dotrzeć do 
szerokiego kręgu odbiorców .

Należy podkreślić, że głównym celem wydania niniejszej publikacji jest 
chęć utrwalenia dorobku naukowego konferencji . Chociaż była to już 57 . jej 
edycja, inicjatywa wydawnicza została podjęta po raz pierwszy . Oprócz wska-
zanego jej celu zasadniczego działanie to ma także wesprzeć młodych adeptów 
nauki w nabywaniu umiejętności i kompetencji związanych z prezentowaniem 
i  publikowaniem wyników prac badawczych . Duża część zawartych w  publi-
kacji materiałów to wstępne, pilotażowe wyniki z  przeprowadzonych badań . 
Zostały one poddane ocenie recenzenta i  – uzyskawszy jego akceptację – są 
przedstawiane czytelnikom . Być może procedura wydawnicza okaże się dla au-
tora/autorów pomocna w  skorygowaniu i  ulepszeniu zamysłu projektu badaw-
czego . Druk materiałów pokonferencyjnych sprzyja również wymianie myśli, 
co zawsze służy doskonaleniu warsztatu badawczego i poszerzaniu horyzontów 
myślowych oraz jest swoistym przejawem dialogu między mistrzem i uczniem . 
Innym istotnym argumentem za wydaniem monografii jest umożliwienie, 
głównie młodym pracownikom nauki, powiększenia uznawanych w  ewaluacji 
indywidualnych osiągnięć naukowych . Drugą grupę artykułów, które znalazły 
się w prezentowanej monografii, stanowią wyniki wieloletnich badań, które ze 
względu na swój faktograficzny charakter nie są wystarczająco interesujące dla 
renomowanych czasopism naukowych, są jednak oczekiwane zarówno przez 
zawodowych pszczelarzy, jak i amatorów pszczelarstwa . Wartość naukowa tych 
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artykułów, potwierdzona recenzjami, jest wiarygodnym źródłem wiedzy dla 
popularyzatorów nauki .

Komitet Naukowy 57 . NKP oraz redaktorzy monografii pozostawili au-
torom decyzję o  języku (polskim lub angielskim), w  jakim publikowane są 
ich wyniki badań, przy czym tytuł artykułu i  jego streszczenie prezentowane 
są w  dwóch wersjach językowych . Wspólnie z  Wydawnictwem Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach postanowiono, że monografia w  tradycyjnej wersji pa-
pierowej zostanie wydana w nakładzie minimalnym, który zapewni jej archiwi-
zację w bibliotekach i zainteresowanych placówkach naukowych oraz umożliwi 
dostarczenie jej – jako naukowej, a  zarazem materialnej pamiątki – uczestni-
kom konferencji . Idąc z duchem czasu, zdecydowano, że dorobek 57 . Naukowej 
Konferencji Pszczelarskiej ukaże się w  otwartym dostępie (Open Access), co 
umożliwi natychmiastowy dostęp do jego treści w  wersji elektronicznej na 
całym świecie .

Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór zapoczątkuje nową tradycję wydawania 
materiałów z Naukowych Konferencji Pszczelarskich, co przyczyni się także do 
podniesienia zarówno prestiżu samej konferencji, jak i  jej poziomu merytorycz-
nego . Z  całego serca życzymy tego organizatorom 58 . Naukowej Konferencji 
Pszczelarskiej i  kolejnych jej edycji .
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