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První setkání šéfredaktorů národních spolkových časopisů evropských  
chemických společností 

V březnu tohoto roku uspořádala společnost Wiley-
VCH Verlag ve Weinheimu dvoudenní 1. setkání šéfredak-
torů národních spolkových časopisů evropských chemic-
kých společností, které jsou sdruženy v ChemPubSoc 
Europe. Tato organizace sdružuje 16 chemických společ-
ností z 15 zemí, což reprezentuje okolo 70 000 evropských 
chemiků. Proces sdružování začal v roce 1995 a je 
stále otevřený. Česká společnost chemická vstoupila do 
ChemPubSoc Europe v roce 1999. Smyslem ChemPubSoc 

Europe bylo „amalgamovat“ 15 tradičních chemických 
časopisů (včetně našeho Collection of Czechoslovak Che-
mical Communication) a přetavit je na současných 
13 evropských chemických časopisů, které vydává společ-
nost Wiley:  Chemistry – A European Journal, EurJIC, 
EurJOC, ChemBioChem, ChemPhysChem, ChemMed-
Chem,  ChemSusChem, ChemCatChem, ChemPlusChem, 
ChemistryOpen, ChemElectroChem, Chemistry Select 
a ChemPhotoChem. Tento soubor doplňuje  zastřešující 

Country Product Issues/ 
year 

Pages/ 
year 

   Content Print/ 
online 

Newsletter 

Switzerland Chimia 10  ≈1000 80 % science/  
20 % news 

print +  
pdf version 

no  

Greece Χημικά Χρονικά 10 ≈350 25–50 % science 
events, education, society 
related, other 

print +  
pdf version 

no  

Czech Republic Chemické Listy 12 ≈1000 90 % science/  
10 % other 

print + online yes 

Italy La Chimica e l'In-
dustria 

6 ≈400 news, scientific articles, 
research and industry 

online only 10/year 

Hungary Magyar Kémikusok 
Lapja 

11 ≈400 news, articles on research, 
industry, and chemistry of 
general interest 

print + online 1/month 

France L'Actualité  
Chimique 

10 ≈700 topical papers, science 
news, society news, special 
issue for students 

print + online 2/month 

Spain Anales de Química 4 ≈300 40 % science, history, edu-
cation, events, society, 
news, interviews, opinions, 

fully online, print 
on demand 

2/month 

Portugal Química 4 ≈320 75 % science/  
25 % society, news, events, 
history + kids supplement, 
yearly  
periodic table 

print + online 1/month 

Germany Nachrichten  
aus der Chemie 

11 ≈1200 news from research & aca-
demia, industry news, soci-
ety news 

print, online, app 2/month 

– Chemis-
tryViews.org/ 
ChemViews  
Magazine 

updated daily +  
monthly highlight 
newsletter 

scientific and industry 
news, interviews, events, 
videos, education 

online only 2–3/week 

Table I* 
ChemPubSoc Europe Membership Magazines / Newsletters  

* Převzato z originálního zápisu o setkání 
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ChemistryViews Magazine, který plní jakousi průvodcov-
skou roli mezi evropskými chemickými časopisy a je vydá-
ván ChemPubSoc Europe. ChemViews Magazine vychází 
pouze on-line a svým čtenářům nabízí také novinky z vědy 
a průmyslu, komentáře a názory, informace o speciálních 
výzkumných programech, představuje instituce nebo oso-
by, uveřejňuje glosy předních autorů, vzdělávací materiály 
atd. Tolik poněkud delší a vysvětlující úvod. 

Setkání šéfredaktorů národních spolkových časopisů 
nemohlo mít napoprvé jinou, než poznávací, kontaktní 
a informativní roli. Aby bylo o čem jednat, byli jsme pře-
dem vyzváni k zaslání vyplněného dotazníku: 1. Co od 
setkání očekáváte?, 2. Jaké jsou hlavní výzvy a problémy 
ve Vaší ediční práci?, 3. Jaké informace očekáváte od 
ostatních šéfredaktorů a jaké informace Vám mohou poskyt-
nout editoři časopisů sdružených v ChemPubSoc Europe 
a co očekáváte od společnosti Wiley?, 4. Kde vidíte příleži-
tost pro spolupráci a jaké formy spolupráce navrhujete?, 
5. Jakou roli, podle Vašeho názoru, budou hrát spolkové 
časopisy po roce 2020 a jak budou vypadat?, 6. Che-
mViews Magazine je mezinárodním fórem chemických 
společností sdružených v ChemPubSoc Europe. Jak vidíte 
jeho těsnější spolupráci s Vaším národním časopisem 
v blízkém, středním a vzdáleném horizontu?    

Setkání se nakonec zúčastnilo 10 evropských šéfre-
daktorů (viz tab. I a foto) a 8 reprezentantů společnosti 
Wiley-VCH, za předsednictví Very Köster, šéfredaktor-
ky ChemViews Magazine. 

Jestli snad některý z účastníků přemýšlel také 
o „amalgaci“ národních chemických časopisů do jednoho 
nebo více evropských, tak to bylo rozumně odmítnuto 
s poukazem na národní identitu zúčastněných zemí. Spíše 
se diskutovalo o tom, jak udělat národní časopisy více 
evropskými, ale ani v této rovině se toho moc nového nevy-

myslelo. Takže si budeme vyměňovat úvodníky a psát 
„open letters“, nabízet zajímavé články, nutit mladé, aby 
více publikovali v národních médiích, více komunikovat 
a vydávat monotématická čísla. Samozřejmě je to o osobní 
aktivitě šéfredaktorů a jejich redakcí, kdo s čím přijde 
první. 

Diskuzní část byla zajímavě doplněna prezentacemi 
klíčových lidí společnosti Wiley-VCH: 

Eva Wille – Why ChemPubSoc Europe; J. Faitz – 
Angewandte Magazines; N. Compton – Trends in publish-
ing; P. Gölitz – ChemistrySelect + ChemPhotoChem; 
M. Miller – Apps and Social Media; M. Silz – ChemPub-
Soc Europe: Branding & Tools. 

Co dodat na závěr? Jistě poděkovat společnosti 
Wiley-VCH, že setkání zorganizovala a financovala. Nyní 
je řada na národních časopisech, jak nabízenou spoluprá-
ci uchopí. Jak se to povedlo, bude zhodnoceno za dva roky 
na 2. setkání šéfredaktorů národních spolkových časopisů 
evropských chemických společností.    

                                                Bohumil Kratochvíl 


