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Journal of Stomatology is „J Stoma”
„J Stoma” to Journal of Stomatology
Bartłomiej W. Loster
The advent of 2015 marks the new beginning for
our periodical. We are the leading dental scientific
publication in Poland. We maintain a standard
that requires scrupulous observation of publishing
guidelines. It is reflected in the number of rejected
papers at around 18%. Our periodical is indexed
in the Scopus international electronic database.
Until the end of 2014, all the papers were published
in two languages: English and Polish. As of this
year, all the original papers can be published
in the English language only. We control a fully
electronic circulation of papers based on the Index
Copernicus International.
The official abbreviation of the Journal
of Stomatology is “J Stoma”, and although
The National Library uses the “J Stomatol”
abbreviation, “J Stoma” is by all means appropriate.
Search engines correctly recognize “stoma” as
part of the abbreviation, as it does for “j stoma”.
“J Stoma” is contained in “J Stomatol”. The
abbreviation has functioned for a couple of years;
its change might result in errors when citations are
counted, and their omissions. The “J Stomatol”
abbreviation functions exclusively in The National
Library catalogue and its data are not exported
to other libraries or databases. Authors can
cite papers from the following sources: printed
material, electronic publications and information
repositories, namely databases, and there the
J Stoma abbreviation has already been present
for a long time. The ISSN abbreviation is merely
for registration purposes.
We face ever challenging but intriguing times
that we have to live up to. As of the beginning of this
year, every member of the Polish Dental Society
will receive, in lieu of the printed version of our
periodical, free access to the electronic versions
of two main PDS publications: the Journal of
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Rok 2015 jest początkiem nowego okresu dla
naszego periodyku. Jesteśmy najważniejszym
stomatologicznym pismem naukowym w Polsce.
Utrzymujemy poziom, który wymaga przestrzegania wszystkich wymaganych rygorów publikacyjnych. Jednym z jego warunków jest liczba prac odrzuconych, który kształtuje się na poziomie 18%.
Jesteśmy pismem indeksowanym w międzynarodowej, elektronicznej bazie Scopus. Do końca zeszłego roku wszystkie prace publikowane były w wersji dwujęzycznej: angielskiej i polskiej, a od roku
bieżącego prace oryginalne będą mogły być drukowane tylko w języku angielskim. Prowadzimy
w pełni elektroniczny obieg prac opierając się na
platformie Index Copernicus International.
Oficjalnym skrótem Journal of Stomatology jest
„J Stoma”. I choć Bibliteka Narodowa używa
skrótu „J Stomatol”– to skrót „J Stoma” jest jak
najbardziej prawidłowy. Wyszukiwarka skrótów
poprawnie odczytuje wprowadzoną część skrótu
„stoma” oraz „j stoma”. „J Stoma” zawiera się
w „J Stomatol”. Skrót funkcjonuje od kilku lat,
natomiast jego zmiana może spowodować błędy
w naliczaniu cytowań oraz ich gubienie. Skrót
„J Stomatol” jest dostępny wyłącznie w katalogu
Biblioteki Narodowej. Dane te nie są eksportowane do innych bibliotek czy baz. Autorzy cytują
prace z następujących źródeł: wydanie drukowane, wydanie elektroniczne oraz repozytoria wiedzy
czyli bazy danych, a tam od długiego czasu funkcjonuje skrót J Stoma. Funkcja skrótu ISSN jest
rejestracyjna.
Funkcjonujemy w coraz trudniejszym, ale i ciekawym czasie, któremu musimy sprostać. Z początkiem bieżącego roku każdy członek Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego otrzyma, w miejsce prenumeraty drukowanej wersji periodyku,
bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji obu
http://www.jstoma.com
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Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne)
and the Dental Prosthodontics (Protetyka
Stomatologiczna). Each PDS member will also
be able to subscribe to the printed version at its
printing cost.
I am also pleased to announce that as of this
year, in co-operation with the Exactus company,
we will organize the PTS@CEDE “Clinical
Dentistry” Conference at the CEDE Fairs in
Poznan. The Conference will focus on the clinical
aspects of every dental specialty. The spectrum of
lecturers this year is truly impressive. So please
book your time between 10-12 September to come
to Poznan – it will be worth the effort. Please
note that PDS members will be able to attend at
preferential conditions.
We should also look forward to the year 2016
when an event, unprecedented for dentistry in
Poland, will take place. During the next Poznan
CEDE Fairs, the Annual World Dental Congress
of the FDI will be held. Poznan will host this
largest in scope and importance event between
7 and 10 September 2016. We will all have the
opportunity to listen to great personalities of the
Dental World and to compare what we do here,
in Poland, with the latest trends in dentistry the
world over. Please feel encouraged to present your
own achievements to the vastest imaginable forum
of dental specialists. I hereby extend my cordial
invitation.
With best regards and an optimistic
outlook for the future
yours sincerely

Prof. Bartłomiej W. Loster
PRESIDENT
of the Polish Dental Society (PTS)
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głównych organów prasowych PTS: Journal of
Stomatology (Czasopismo Stomatologicznego)
i Protetyka Stomatologiczna (Prosthodontics).
Każdy z członków PTS będzie mógł również zaprenumerować wersję drukowaną w cenie kosztów
jego wydania.
Z przyjemnością też informuję, że począwszy
od tego roku, razem z firmą Exactus będziemy
organizować KONFERENCJĘ „Stomatologia
Kliniczna” PTS@CEDE w czasie targów CEDE
w Poznaniu. Konferencja będzie ukierunkowana
na zagadnienia kliniczne wszystkich specjalności stomatologicznych. Spektrum Wykładowców
tego roku zapowiada się imponująco. Warto zarezerwować czas w dniach od 10-12 września br.
na wyjazd do Poznania. Oczywiście nie bez znaczenia jest też fakt, że członkowie PTS będą mogli uczestniczyć w Konferencji na preferencyjnych
warunkach.
Już dzisiaj warto też pomyśleć o kolejnym 2016
roku, w którym odbędzie się wydarzenie bez precedensu dla polskiej stomatologii. W czasie corocznego, wrześniowego spotkania CEDE w Poznaniu
odbędzie się Kongres Światowego Stowarzyszenia
Dentystycznego – Annual World Dental Congress
FDI. To największe wydarzenie światowej stomatologii zagości w Poznaniu w dniach 7 do10 września
2016 roku. Każdy z nas będzie miał wówczas sposobność wysłuchać Wielkich Świata Stomatologii
jak i porównać naszą rzeczywistość z najnowszymi
światowymi trendami w stomatologii. Zachęcam
do przygotowania prezentacji własnych dokonań,
które będą mogły być zaprezentowane na tym największym forum światowej stomatologii. Serdecznie
zapraszam.
Z serdecznymi pozdrowieniami
i optymistycznym spojrzeniem w przyszłość
Pozostaję z Szacunkiem
PREZYDENT PTS
Prof. Bartłomiej W. Loster

Cracow, 15 January 2015
http://www.jstoma.com

Kraków, 15 stycznia 2015 r.
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