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Editorial

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou Sylvii 54 a opět v ní najdete poučné články, ve kterých se můžete 
seznámit s aktuálními, důkladně prověřenými a propracovaně prezentovanými po-
znatky z ptačího světa, o jaké jde v odborném ornitologickém tisku především. Právě 
takové poznatky Sylvia otiskuje již od roku 1936 a jsem rád, že ani letošní číslo není 
výjimkou. Všem autorům proto patří dík za jejich nasazení při psaní rukopisů a tr-
pělivost při zapracovávání redakčních připomínek tak, aby byly splněny požadavky 
Sylvie. Nemenší dík patří i těm na „druhé straně“ – recenzentům, redaktorům, jazy-
kovému poradci, DTP studiu, grafikovi obálky, administrátorovi dotací, distributorovi 
apod. Díky jejich práci se vám každý rok v předvánočním čase objeví nová Sylvia 
v poštovní schránce.

Odborná literatura má zejména přinášet poučení a posouvat poznání cílových té-
mat, což, jak věřím, Sylvia 54 splňuje, a to nejen díky čerstvým původním studiím či 
informacemi nabitému úvodnímu review. Rád bych zde upozornil na znovuoživenou 
rubriku „Z literatury“, která nabízí poučení skrze upoutávky na významné ornitolo-
gické publikace. Čtenář se v ní dozví podstatné informace nejen o komentovaných 
publikacích, ale i o ptácích samotných. Rubrika, ač možná nenápadná, má tedy svůj 
vzdělávací význam. Její oživení po několika letech stagnace proto velmi vítám a dě-
kuji za něj redaktoru Petru Procházkovi a také všem přispěvatelům. 

V neposlední řadě bych chtěl čtenářům sdělit důležitou novinku: České národní 
středisko ISSN (při Národní technické knihovně v Praze) přidělilo Sylvii elektronické 
mezinárodní standardní číslo seriálové publikace e-ISSN 2570-9801 (tištěná verze 
Sylvie má nadále p-ISSN 0231-7796). Je to odměna za pravidelné a včasné zveřejňo-
vání plných verzí článků v Sylvii na internetu, ale i zveřejňování abstraktů článků 
v mezinárodní rešeršní databázi SCOPUS. Celkově vzato, k Sylvii se čtenáři snáze 
dostanou a články v ní mohou být bezodkladně čteny a citovány. O důvod víc publi-
kovat v Sylvii své výsledky, nemyslíte?

Závěrem bych chtěl připomenout, že vítám jakoukoli zpětnou vazbu, která může 
napomoci k vylepšení Sylvie či procesu její přípravy. To, jak bude Sylvia vypadat, 
závisí více méně na každém z nás. Přeji příjemné a poučné čtení.
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