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W zmożony w Polsce w ostatnich latach rozwój nauk geologicznych
oraz paleontologii pociągnął za sobą zwiększony nap~yw do Redakcji
,,Acta Geologica Polonica" rozpraw z obu tych dziedzin nauki. Przy tym
prace z zakresu paleontologii zaczynają nabierać coraz wyraźniej charakteru biologicznego, co wymaga od Redakcji odmiennego ich traktowania zarówno pod względem oceny, jak i formy graficznej. Uwzględ
niając ten stan rzeczy Rada Redakcyjna "Acta Geologica Polonica,"
powzięła decyzję podziału tej publikacji na dwa niezależne czasopisma.
Tytuł dotychczasowy zostaje zachowany dla organu przeznaczonego wyłącznie dla prac z dziedziny geologii, natomiast dla 'publikowania rozpraw
paleontologicznych (paleozoologicznych i paleobotanicznych) rozpoczynamy wydawanie czasopisma nowego pt. "Acta Palaeontoioqica Polonica", którego zeszyt 1 oddajemy , do rąk czytelników. Każde z tych dwu
czasopism będzie się ukazywało w czterech zeszytach rocznie. Oba będą
organami Komitetu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk.
Prace ukazujące się w "Acta Palaeontologica Polonica" będą drukowane in extenso w językach kongresowych lub w języku polskim z dodaniem streszczeń w dwu językach. Redakcja ma nadzieję, że w ten sposób
prace te będą 'w dostatecznym stopniu dostępne zarówno dla czytelnika
krajowego, jak i zagranicznego.
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Le periodique " A cta Geologica Polonica" inserait jusqu'a preseti: de s:
articles geologiques de meme que des articles paleontologiques. En 1955on consccra a chacun de ces domaines deux: fascicules. L'accroissement
~ ensi b l e en Pologne, ces temps derniers, du nombre de travaux geologiques
et paleontologiques, exigeant de la Redaction pour ces deux catego~ies"
d'articles une application differente, nous ont amenes a la decision de
diviser notre periodique en deux Reoues :separees: " A cta Geologica Polonica" et " A cta Palaeontologica Polonica".
Par . le presen: fascicule nous inaugurons Z'edition de " A ct a Pouieontologica Polonica" comme une Revue trimestrieUe. Les articles insereS'
dans notre Revue seron: publies in extenso soi t en une des langues de s.
conqree, soit en polonais, accomsxupies tou jours des r ćsurnćs en deux
langues.
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