Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy
Oddajemy w Wasze ręce kolejny 15 numer "Alkoholizmu i Narkomanii", czasopisma
wydawanego od jesieni 1988 roku przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wspólnie z Polskim
Towarzystwem Psychiatrycznym. Jednocześnie informujemy, że jest to pierwszy numer
wydany w nowym powiększonym (B-5) formacie i nowej szacie graficznej, który redaguje
nowy trzyosobowy zespół pod kierunkiem nowej Rady Programowej (patrz str. 2).
Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna pisma spotka się z Państwa przychylnym
przyjęciem.

Nowa redakcja pragnie serdecznie podziękować dotychczasowym zespołom i komitetom redakcyjnym, które pomimo wielu trudności organizacyjno-technicznych, szczupłości środków finansowych i innych ograniczeń włożyły wiele trudu i wysiłku by nadać
kwartalnikowi odpowiedni kształt i charakter oraz zapewniły użyteczne miejsce na krajowym rynku periodyków naukowych i grono stałych czytelników. Potwierdzeniem tego
faktu jest ilość zgłaszanych zapotrzebowań na to pismo z ośrodków zajmujących się
leczeniem uzależnień, badaniem problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, zagadnieniami promocji, profilaktyki i polityki w tym zakresie
z terenu całej Polski.
Składamy także podziękowania wszystkim autorom prac, które dotychczas zostały
opublikowane w 14 wydanych numerach. Dzięki temu pismu tworzą oni już dość liczny
wielodyscyplinamy zespół badaczy i praktyków zintegrowany wokół wspólnych zadań
i problemów.
Liczymy na dalszą współpracę. Łamy naszego pisma stoją dla wszystkich profesjonalistów otworem, a dodatkowym bodźcem może być wprowadzenie honorariów za przyjęte
przez recenzentów do druku prace oryginalne, przeglądowe i poglądowe, a także za
recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych. Poziom pisma zależy od jakości nadsyłanych do redakcji prac, od zaangażowania środowiska związanego zawodowo z problematyką alkoholizmu i narkomanii oraz "last but not least" od naszej redakcji i Rady
Programowej.
Nowa redakcja i Rada Programowa zamierza w ogólnych zarysach zachować dotychczasową sprawdzoną formę multidyscyplinamego czasopisma naukowego i kontynuować
jego dorobek, a jednocześnie w miarę możliwości go ulepszać i lepiej dostosowywać do
potrzeb środowiska, dla którego ten kwartalnik jest wydawany.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do czytelników o nadsyłanie do redakcji
listów z uwagami i propozycjami dotyczącymi treści i formy naszego pisma.
Wyrażamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi profesjonalnie zajmują
cych się problemami alkoholizmu i narkomanii uda się nam utrzymać wysoki poziom
merytoryczny naszego pisma, zapewnić ciągłość i terminowość jego wydawania oraz przede
wszystkim sprostać zapotrzebowaniu środowiska czytelników, być użytecznym forum wymiany myśli, idei i informacji naukowej, w celu bardziej skutecznego rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

