
Roczniki Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Zootechnicznego 

zmieniły nazwę na Animal 
Science and Genetics

Decyzją Zarządu Głównego PTZ z dnia 17 września 
2021 roku na mocy Uchwały 7/2021 zatwierdzono nową 
nazwę czasopisma – Animal Science and Genetics. 

Od roku 2005 Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
wydawało czasopismo naukowe z zakresu zootechniki 
pod tytułem Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego. W Rocznikach publikowano oryginalne 
prace twórcze oraz prace przeglądowe w następujących 
siedmiu działach:

1. Genetyka i hodowla zwierząt,
2. Systemy i technologie użytkowania zwierząt,
3. Żywienie zwierząt,
4. Rozród zwierząt,
5. Jakość produktów zwierzęcych,
6. Hodowla zwierząt dziko żyjących i towarzyszących,
7. Zachowanie się i dobrostan zwierząt.
W pierwszych latach działalności redakcja przyjmowa-

ła i publikowała teksty w języku polskim i angielskim. Ar-
tykuły drukowano i umieszczano na stronie internetowej 
PTZ jako publikacje typu open access (OA).

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym 
Roczników był prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk dr hc multi. 
Od roku 2016 funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr 
hab. Zbigniew Sobek, a na redaktora statystycznego po-
wołano prof. dr. hab. Idziego Siatkowskiego z Katedry Me-
tod Matematycznych i Statystyki UP w Poznaniu. 

Wraz ze zmieniającymi się systemami oceny, ewoluuje 
również czasopismo, dąży do zwiększania punktacji Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki, Indeksu Wartości Copernicus 
(ICV), oraz indeksacji w bazie SCOPUS i uzyskania IF.

Od roku 2020 przyjmowane i drukowane są wyłącznie 
publikacje w języku angielskim. Rozszerzono grono auto-
rów i recenzentów zagranicznych. Do Rady Naukowej 
Roczników zaproszono uznanych, zagranicznych specja-
listów. Dofinansowanie przez MEN w latach 2018-2019 
(„Wsparcie dla czasopism naukowych”) pozwoliło na za-
kup systemu internetowego Index Copernicus. System 
umożliwia pełną współpracę z autorami, recenzentami 
i redaktorami na platformie internetowej. Stworzono 
nową stronę redakcyjną pod adresem: https://zootechni-
cal.com, za pomocą której można przesyłać najnowsze 
manuskrypty. Wszystkie prace bieżące i archiwalne są 
dostępne na stronie w formie pdf, w trybie open access 
(OA). Informacje o nowych publikacjach są rozsyłane 
przez system do ponad 10 000 potencjalnych czytelni-
ków, autorów i recenzentów. 

W nowym wykazie czasopism naukowych opublikowa-
nym 1 grudnia 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zoo-
technicznego zwiększyły swoją punktację z 20 do 70 
punktów. Od 2019 roku czasopismo utrzymuje maksy-
malną wartość 100,00 punktów ICV.

Najważniejszym celem kwartalnika jest indeksacja 
w bazie SCOPUS, dlatego systematycznie realizuje zale-
cenia ekspertów. Od 2021 roku Roczniki Naukowe PTZ 
nie są już wydawane w wersji papierowej, wszystkie publi-
kacje przyjęte do druku wraz z nadanym numerem DOI, 
ukazują się wyłącznie na stronie internetowej, jako „ahead 
of print”. Kolejną ważną zmianą było umiędzynarodowie-
nie Rady Naukowej, która aktualnie liczy 15 członków. 

Od 1 stycznia 2022 r., zmieniono nazwę czasopisma 
na: ANIMAL SCIENCE AND GENETICS. W związku 
z tym, że zmieniła się nazwa dyscypliny, dodano nastę-
pujące działy tematyczne publikacji:

1. Biotechnologia zwierząt,
2. Anatomia zwierząt,
3. Profilaktyka weterynaryjna,
4. Rybactwo i akwakultura.
Wszystkie informacje znajdują się na dotychczasowej 

stronie https://zootechnical.com.
Zwracam się do wszystkich zainteresowanych, zwłasz-

cza członków PTZ, żebyście Państwo pamiętali o ANI-
MAL SCIENCE AND GENETICS i wysyłali manuskryp-
ty swoje i swoich współpracowników (również zagra-
nicznych) do naszej redakcji. 

Liczę na owocną współpracę dla dobra całego Towa-
rzystwa, a ten nowy tytuł niech pozwoli nam na dalszy 
rozwój PTZ w kolejnym stuleciu jego istnienia.

prof. dr hab. Zbigniew Sobek 
Redaktor naczelny

ANIMAL SCIENCE and GENETICS


