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Ta edycja NIMBa jest ostatnia. Jesteśmy

zmuszeni do wstrzymania wydawania czasopisma.
Powody są dwa: finansowy i organizacyjny. Pierwszy nie wymaga rozwlekłego komentarza. Kończy
się projekt, który zapewniał dofinansowanie działalności redakcyjnej, edytorskiej i druku, a nowych możliwości zapewnienia finansów na ten moment brak.
Wydając NIMBa od 2008 roku, udawało nam się
go finansować, korzystając z różnych źródeł. Udało
nam się nawet zwiększyć objętość, nakład i jakość
graficzną (i merytoryczną mamy nadzieję również)
tego czasopisma. W ten sposób walczyliśmy również ze zmorą wielu projektów – nietrwałością ich
działań i efektów.
Oprócz aspektu finansowego jest jeszcze jeden powód rezygnacji z prac nad kolejnymi numerami. Tą
przyczyną są problemy natury organizacyjnej. Praca
nad takim czasopismem, mimo że wcale nie obszernym, pochłania mnóstwo czasu – pisanie tekstów,
kontakt z autorami, edycja i korekta, współpraca
przy okazji składu i komponowania wyglądu graficznego, wreszcie promocja i dystrybucja wymagają
zaangażowania, na które obecnie – wobec innych
zawodowych obowiązków, nie możemy sobie pozwolić.
Dziękuje wszystkim czytelnikom i autorom tekstów za
„dobre słowa”, bo dzięki nim czuliśmy, że naprawdę warto to robić, także za komentarze krytyczne
i polemiczne, bo one pozwoliły nam się rozwijać.
Dziękuję też moim redakcyjnym współpracownikom
za ich kreatywność i oddanie NIMBowej sprawie.
Jestem przekonany, że teksty dotyczące szeroko
pojmowanego wspierania rozwoju nauki jeszcze
się będą w domenie CITTRU pojawiały, choćby na
naszej stronie internetowej, do której odwiedzania
serdecznie zachęcam.
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