ZAPISNIK S TEMATSKOG SASTANKA O STATUSU ČASOPISA „ENTOMOLOGIA
CROATICA“

Sastanak je održan 29. siječnja 2016. godine prije 21. Skupštine HED-a na Odjelu za biologiju, Ulica
cara Hadrijana 8/A, u Osijeku.

Rasprava i zaključci sastanka o statusu časopisa

Predsjednik E. Merdić je u uvodnom dijelu govorio o povijesti objavljivanja i uređivanja časopisa, te
nabrojao glavne urednike dosada. Nakon toga je pročitao tekst ostavke glavne urednice umirovljene
prof. dr. sc. Paule Durbešić. U uvodnoj riječi osvrnuo se na problematiku časopisa vezanu uz velike
financijske zahtjeve objavljivanja koji višestruko premašuju budžet HED-a, zatim na tematiku sadržaja
u kojoj navodi dosta autora iz dalekih zemalja. U završnoj riječi napomenuo je kako je glavna urednica
već prošle godine najavila svoje povlačenje s mjesta glavne urednice. Predsjednik je također naveo da
je htio prirediti ovaj tematski sastanak o statusu časopisa Entomologia Croatica još u lipnju prošle
(2015) godine i da je osnovica ovog sastanka dati smjernice za daljnji rad časopisa. Naglasio je da se
na današnjem sastanku neće govoriti o mogućim kandidatima za glavnog urednika. O tome će se
govoriti nakon što se donesu zajednički stavovi o smjernicama o radu časopisa na Upravnom odboru.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali E. Raspudić, S. Krčmar, I. Kalinović, M. Ivezić, I. Majić i
B. Hrašovec doneseni su sljedeći zaključci:
1. Časopis Entomologia Croatica se neće ugasiti,
2. Ukazana je nužnost prelaska s tiskanog medija u elektronički medij,
3. Potrebno je izrazito poticanje pisanja znanstvenih radova Hrvatskih entomologa i entomologa
iz susjednih zemaljla
4. Predlaže se uvođenje sufinanciranja publiciranja radova za strane autore (page charge)
5. Predlaže se da časopis uz znanstvene radove, sadrži i stručne ali i znanstveno-popularne
radove, te popularne rubrike entomološka fotografija i zanimljiva entomologija.
6. Ustrajati da se znanstveni dio časopisa uvrsti u bazu SCOPUS
Predsjednik je zahvalio svima na prijedlozima te najavio održavanje još jednog tematskog sastanka o
daljnjim smjernicama rada časopisa Entomologia Croatica tijekom veljače.
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