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Úvodní slovo k novému časopisu
Časopis Chemické listy v uplynulých dvanácti letech
vydával kromě „normálních“ čísel, vycházejících pravidelně
každý měsíc, také symposiální čísla, která se od normální řady
odlišovala tím, že měla samostatné číslování a před vlastním
číslem bylo uvedeno velké písmeno S. Toto písmeno indikovalo, že se jedná o symposiální řadu. Chemické listy jako takové
jsou odborným časopisem České společnosti chemické
(ČSCH). Vycházejí měsíčně a uveřejňují recenzované příspěvky ze všech oborů chemie, včetně biochemie a technologií.
Součástí časopisu je Bulletin českých společností chemických
vycházející čtvrtletně. Jsou zde publikovány úvodníky, přehledné referáty, původní sdělení o laboratorních přístrojích
a postupech, články věnované chemické nomenklatuře
a terminologii, výuce chemie, aktuálním problémům chemického výzkumu a průmyslu, recenze knih a biografické články.
Kongresové materiály řady S se v této koncepci jevily jako
poněkud heterogenní a navíc se ukázalo, že tento způsob
publikování materiálů ze symposií byl vzhledem k vlastnímu
citování časopisu poněkud matoucí a docházelo k nejasnostem
jak v citacích, tak i v evaluaci vlastního časopisu. Ve světě je
při tom zcela běžné, že národní společnosti vydávají dvě řady
odborných sdělení, jednu věnovanou klasickým odborným
statím a druhou určenou pro kongresové materiály. Hlavní
výbor České společnosti chemické proto rozhodl, že počínaje

letošním rokem 2015 (který odpovídá třináctému ročníku řady
symposiálních čísel v rámci Chemických listů) zavede nový
časopis, jenž bude již ve svém názvu jasně indikovat, že se
jedná o výtisky materiálů z odborných konferencí zpravidla
pořádaných Českou společností chemickou. Nový časopis se
ale zároveň hlásí jako pokračovatel dosud zavedeného způsobu publikování krátkých sdělení a souhrnů z těchto setkání,
a proto je na titulním listě tato skutečnost uvedena ve formě
Czech Chemical Society Symposium Series 13 (1). Publikovány budou zásadně pouze materiály z konferencí pořádaných
v České republice, ale příspěvky budou uváděny v jazyku českém, slovenském nebo anglickém. Za obsah příspěvků, tak
jako dosud, bude odpovídat organizátor konference, přípravu
pro sazbu a tisk provede odpovědná redaktorka Chemických
listů. Časopis bude vycházet s logem České společnosti chemické a Asociace českých chemických společností, zpravidla
čtyřikrát ročně, v závislosti na počtu a termínech konání odborných konferencí. Publikační forma bude – podle přání
organizátora – buď tištěná nebo na paměťovém nosiči a samozřejmě i na samostatných webovských stránkách. Obsah
těchto stránek na adrese http://www.ccsss.cz bude bezplatně
veřejně přístupný.
Pavel Chuchvalec

Foreword to the new journal
Journal Chemické Listy in the last twelve years published in addition to " normal" issues, based on a monthly
basis, also conference special issues that differed from the
normal range by having a separate page numbering with the
number preceded by capital letter S. This letter indicated that
it is this symposial series. Chemické Listy are and will be
regular monthly journal of the Czech Chemical Society
(ČSCH). Chemické Listy publish peer-reviewed contributions
from all fields of chemistry, including biochemistry and chemical technology. Organic component of the journal is the Bulletin of the Czech Chemical Societies on a quarterly basis. In
Chemické Listy are published editorials, review papers, original papers on laboratory technique and procedures, articles
on chemical nomenclature and terminology, chemistry teaching, current problems of chemical research and industry,
book reviews and biographical articles. Congress materials in
series “S” in this concept appeared to be somewhat heterogeneous and moreover it turned out that this way of publishing
symposia materials was in this journal confusing and caused
problems in handling of its references, and in the evaluation
of the journal. In the world there is in fact quite common that
national chemical society publishes two series of professional
communications, one devoted to classical expert papers and
the other for congress materials. The board of the Czech
Chemical Society therefore decided that starting this year

2015 (which corresponds to the thirteenth volume of this series of symposia materials issued in Chemické Listy) will
transform the “S” series into a new journal, which will, as its
title clearly indicated that they are mainly materials from
scientific conferences organized by the Czech Chemical Society. The new journal shall be considered as a successor of yet
established way of publishing short reports and abstracts
from these meetings, and therefore on the title page of this
issue bears the title and volume “Czech Chemical Society
Symposium Series 13 (1)”. It will publish mainly conference
materials held in the Czech Republic, but contributions will
be presented in Czech, Slovak or English. For the content, as
before, will be responsible the conference organizer, preparation, typesetting, and printing will be done by the editorial
staff of Chemické Listy. The journal will be traditionally issued with the logo of the Czech Chemical Society and the
Association of Czech Chemical Societies, usually four times
a year, depending on the number and dates of professional
meetings. Publishing format will - according to the wishes of
the organizer – either printed or on an electronic storage
medium, and of course on separate web pages. The content of
these pages at http://www.ccsss.cz will be freely available to
the public.
Pavel Chuchvalec
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