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Podziękowania 
 
 Autorzy przyjmują z wdzięcznością wkład wielu profesorów z całego świata w 
stworzenie drugiego wydania Podstaw biologii komórki. W szczególności chcielibyśmy 
docenić i podziękować ponad 200 nauczycielom akademickim, którzy korzystali z pierwszego 
wydania w swoich wykładach. Ich przemyślane komentarze dostarczyły sugestii, które 
pomogły ukształtować dzisiejszą postać książki. 
 Szczególnie chcielibyśmy podziękować dr Lindzie Matsuuchi, której przegląd całego 
pierwszego wydania zawierał wiele wyjątkowo ważnych spostrzeżeń; dzięki nim mogliśmy 
przygotować plan zmian w nowym wydaniu książki. 
 Panele Skąd to wiemy zostały zrecenzowane przez następujących profesorów: 
   

John Andersland, Western Kentucky University 
  James D. Berger, University of British Columbia 
  David Bourgaize, Whittier College 
  Anand Chandrasekhar, University of Missouri 
  David L. Gard, University of Utah 
  Paul Overvoorde, Macalester College 
  Neil Simister, Brandeis University 
  Efthimios M.C. Skoulakis, Texas A&M University 
  Lawrence Wiseman, College of William and Mary 
   
 Jesteśmy również wdzięczni następującym ekspertom, których uwagi, zawarte w 
recenzjach niektórych zagadnień, znacznie poprawiły jakość tego wydania: 
 
  Scott Hawley, Stowers Institute, Missouri 
  Maynard Olsen, University of Washington 
 
 Otrzymaliśmy nieocenioną pomoc od wielu członków grona redakcyjnego Garland 
Science. Nigel Orme zajął się ilustracjami, pierwotnie stworzonymi przez Keitha Robertsa, 
jednego z autorów, i wykonał je komputerowo, a niekiedy również ręcznie, z dużą 
zręcznością i talentem. Emma Hunt była odpowiedzialna za układ całej książki i nadzorowała 
jej produkcję. Michael Morales był producentem i edytorem Interaktywnych podstaw biologii 
komórki 2. Elizabeth Zayatz opracowała redakcyjnie wszystkie rozdziały, a Eleanor Lawrence 
dokonała sprawdzenia całej książki pod względem jasności i zgodności stylu. Adam Sendroff 
i Jane Mackarell odpowiadali za badania rynku oraz zbieranie opinii i sugestii wielu 
wykładowców. Nadzór nad tym wszystkim sprawowała, z dużym wdziękiem i dyplomacją, 
Denise Schanck, wiceprezes Garland Science, z pomocą Lilith Wood, asystentki wydawniczej 
Garland. Jako ostatnie, co nie znaczy, że mniej ważne, umieszczamy podziękowania za 
wsparcie i tolerancję dla naszych rodzin i naszych kolegów. 
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