
                                                                             
Z prawdziwą przyjemnością z Nowym Rokiem przekazuję „dobrą nowinę”, że 
kwartalnik Aromaterapia po wielu staraniach członków redakcji czasopisma 
został wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w dziale Nauki o Zdrowiu. Jest to miejsce prestiżowe dla 

wydawnictwa, docenienie Redaktora Naczelnego i całej redakcji 
ale przede wszystkim duża korzyść dla autorów piszących w kwartalniku 

Aromaterapia, gdyż przyznane punkty podnoszą autorom z ośrodków 
akademickich  punktację naukową i tym samym ich dorobek naukowy. 

 
W kwartalniku Aromaterapia, z nowym rokiem, wprowadzamy niewielkie zmiany. W 
stałym cyklu „Najcenniejsze olejki eteryczne” skupimy się na opisie olejków 
eterycznych często nieznanych, o niespotykanych nazwach, charakterystyce 
zapachowej i zastosowaniach. Wydając w 2023 roku 29 tom czasopisma sięgniemy po 
egzotyczne olejki eteryczne z całego świata gdyż na przestrzeni 28 lat te 
najpopularniejsze na przykład lawendowy czy olejki eteryczne cytrusowe były już 
opisywane wielokrotnie. W tym numerze piszemy o olejku eterycznym z fokieni czyli 
z drzewa z rodziny cyprysowatych, olejku w Europie znanego też pod nazwą Siam 
Wood Oil. Destylowany z wietnamskiego drzewa  olejek eteryczny charakteryzuje się 
ciepłym, drzewnym zapachem  i jest stosowany w szlachetnych perfumach utrwalając 
zapach kompozycji. Oczywiście znajdzie też miejsce w zabiegach 
aromaterapeutycznych, właściwości terapeutyczne opisane są w artykule na podstawie 
publikacji z badań naukowych. W cyklu „PTA radzi” podajemy przykładowe receptury 
mieszanek do nawaniania, w których warto wykorzystać ładnie, delikatnie pachnący 
olejek eteryczny z Fokieni. 

Będziemy kontynuować tematy związane z naturalnymi olejami roślinnymi w cyklu 
„Najcenniejsze oleje roślinne”, które głównie mają zastosowania jako substancje 
natłuszczające w różnorodnych wyrobach kosmetycznych w farmacji i jako nośnik 
mieszanek olejków eterycznych w oliwkach stosowanych w masażu 
aromaterapeutycznym oraz w zdrowej diecie. W cyklu „Magia kwiatów”, w którym 
poruszymy tematykę roślin leczniczych bardzo cenionych w ziołolecznictwie i farmacji 
będziemy prezentować te rośliny. które są mniej spopularyzowane i znane tylko 
wtajemniczonym. 



Wszystkim PT Czytelnikom 2023 roku życzymy w imieniu całej redakcji jak najwięcej 
dobrych dni wypełnionych wonnymi olejkami eterycznymi. 

   
Iwona Konopacka-Brud 

                                                                                                            Redaktor Naczelna 
 

Z ŻYCIA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO  

KWARTALNIK AROMATERAPIA - O WYDAWNICTWIE 

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne zgodnie z zapisem w Statucie PTA  w paragrafie 10 
pkt.1 wydaje czasopismo naukowe pod nazwą kwartalnik Aromaterapia. Pierwszy numer był 
wydany w czerwcu 1995 roku. W latach 1995- 2018 roku na zlecenie Zarządu PTA  prace 
wydawnicze prowadziła  firma Pollena Aroma. Obecnie PTA wróciło do wydawania 
kwartalnika Aromaterapia na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII 
Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych z dn. 28 stycznia 2020 roku. 
Na wydawcy ciążą obowiązki urzędowe opisane w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki 
z dn. 6 marca 1997 dotyczące egzemplarzy obowiązkowych  dla zbiorów bibliotecznych. 
Wydawca czasopism wydawanych tylko w wersji elektronicznej jest zobowiązany do 
dostarczania kolejnych numerów do zbiorów dwóch bibliotek na terenie Polski: Biblioteki 
Narodowej w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Egzemplarze 
obowiązkowe w wersji pdf wydawca wysyła elektronicznie po zarejestrowaniu się i uzyskaniu 
dostępu do adresu e-mail bibliotek. 

Wcześniej zgodnie z powyżej przytoczonym Rozporządzeniem drukowane egzemplarze 
obowiązkowe wydawnictwo wysyłało do wyznaczonych 15 bibliotek na terenie Polski. Były to 
biblioteki akademickie największych polskich uczelni oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

Redakcja kwartalnika poczyniła starania o wpisanie kwartalnika Aromaterapia do wykazów 
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych  (Dz.U.) z dn. 4 marca 2020 r poz.349. Obecność tytułu 
czasopisma na pełnej liście czasopism naukowych ogłaszanej przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki służy ocenie dorobku naukowego,  a przyznane dla czasopisma punkty zaliczane są do 
dorobku naukowego, publikujących w nim autorom artykułów. Kwartalnik Aromaterapia jest 
wpisany na liście czasopism naukowych w dziale Nauka o Zdrowiu od grudnia 2021 roku z 
punktacją 20 pkt. Obecnie czynimy starania o podniesienie punktacji spełniając dodatkowe 
kryteria wymagane przy ewaluacji (gov.pl/web/edukacja-nauka). Aplikujemy do dwóch 
międzynarodowych baz naukowych SCOPUS i ERIH+ (European Referance Index for the 
Humanites and Social Sciences). Niestety te procedury są dość długotrwałe. 

W punktacji systemu międzynarodowych czasopism naukowych INDEX COPERNICUS 
czasopismo Aromaterapia ma przyznane za rok 2021 76.25 co jest dużym wzrostem w ocenie 
czasopisma gdyż w roku poprzednim 2020, przed ewaluacją miało 65.78 pkt. Ewaluacja 
odbywa się za każdy rok kalendarzowy i uwzględnia tak walory naukowe na przykład ilość 
artykułów naukowych w numerze, ilość cytowań literaturowych piszących w czasopiśmie 
autorów jak i walory technologiczne czasopisma (recenzje i sposób recenzowania, skład Rady 
Naukowej,  organizacja wydawnictwa). W  systemie czasopism naukowych INDEX 



COPERNICUS wcześniej rekomendowanego przez Komitet Badań Naukowych, jesteśmy 
obecni od 2007 roku. 

Redaktor Naczelna wzięła udział, na zaproszenie organizatora, w II Ogólnopolskiej  
Konferencji  d/s Wydawnictw Naukowych pt. ”Wydawnictwo Naukowe w XXI wieku - jak 
technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”. Konferencja odbyła się w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Bardzo interesujące wykłady 
prowadzone przez specjalistów skłaniają do podsumowania iż artykuły naukowe będą w 
niedalekiej przyszłości, dzięki technice elektronicznej i specjalistycznemu oprogramowaniu, 
dostępne w każdym zakątku świata bez opłat i specjalnych zezwoleń. Tym samym 
wykorzystanie technologii cyfrowych umożliwi wymianę osiągnięć naukowych między 
badaczami z całego świata niemalże w tym samym momencie gdy powstają rezultaty badań. 
Na konferencji poruszono również następujące zagadnienia: 

- w jakich obszarach Państwo powinno wspierać działalność wydawnictw naukowych 

- cyfrowe monografie i podręczniki akademickie -  qczego potrzebują autorzy i czytelnicy, co 
mogą zaoferować wydawcy   

- jak sprzedawać treści naukowe w XXI wieku - innowacyjne modele biznesowe  

Reasumując, technologie cyfrowe zmieniają, ułatwiają i przyśpieszają komunikację naukową 
badaczy na całym świecie.  

                                                           Dr inż. Iwona Konopacka-Brud          
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