
Do Au to rów...

Gru pa pe da go gów reso cjali zacy j nych z roz ma i tych oœro d ków aka de mi c kich

w na szym kra ju, wysz³a z ini cja tyw¹ stwo rze nia ro cz ni ka na uko we go po œwiê co -

ne go w ca³oœci pro ble ma ty ce reso cja li za cji, pro fi la kty ce spo³ecz nej, pra cy so cjal -

nej i opie ce post peni ten cjar nej. Wpra w dzie, jak za uwa ¿o no, za ist nia³y ju¿ na pols -

kim ryn ku wy da w ni czym cza so pi s ma z am bi cja mi na uko wy mi, cho æ by wy mie niæ

kwar ta l nik „Opie ka Wy cho wa nie Te ra pia”, za³o¿o ny w 1989 roku i afi lio wa ny

przy Krajo wym Ko mi te cie Wy cho wa nia Re so cja li zuj¹cego, czy „Pro ble my

Opieku ñczo- Wycho waw cze”. Ale s¹ to cza so pi s ma ukie run ko wa ne na te ma ty kê

dzie ci i m³od zie ¿y, rza dziej do ros³ych, to po pie r wsze. Po dru gie zaœ, s¹ to cza so -

pi s ma ra czej popu larno -nau ko we ni¿ stri c te na uko we.

Kie ruj¹c siê dba³oœci¹ o za cho wa nie pe w nych stan dar dów w za kre sie kszta³ce -

nia i pro wa dze nia ba dañ w dzie dzi nach zwi¹za nych z pe da go gik¹ reso cja li za cyjn¹

oraz nauk po kre w nych, s³u¿e b nych wo bec pra kty ki i te o rii reso cjali zacy j nej w Pol -

sce zapro pono wa li œmy wy da wa nie Ro cz ni ka za ty tu³owa ne go „Reso cja li za cja Pol -

ska”. Bê dzie on or ga nem Se kcji Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej afi lio wa nej przy Ze -

spo le Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych Pol skiej Aka de mii

Nauk.

Ro cz nik ma spe³niaæ ki l ka za sad ni czych fun kcji w in te gra cji inte le ktua l nej

te o re ty ków i ba da czy z roz ma i tych œro do wisk na uko wych szkó³ wy ¿szych,

kszta³c¹cych przysz³e ka dry za wo do we do pra cy pre wen cy j nej, reso cjali zacy j nej 

i ba dañ na uko wych. Jego stru ktu ra fo r ma l na obe j mu je szeœæ dzia³ów ta kich jak:

te o ria, me to dy ka, ba da nia, w któ rych do kto ran ci i ha bi li tan ci przed sta wiaæ bêd¹

naj no wsze wy ni ki ba dañ w³as nych oraz kie run ki re fle ksji w pol skiej i za gra ni cz -

nej my œli reso cjali zacy j nej, rein te gra cyj nej i peni ten cja r nej. Nie oz na cza to, ¿e

cza so pismo ma mieæ ty l ko i wy³¹cz nie pro fil peda go gi cz ny. Prze ciw nie do

wspó³pra cy za pra sza my ta k ¿e i pra kty ków maj¹cych od po wied nie do œwia d cze -

nie w sfe rach le¿¹cych w pro fi lu cza so pi s ma, tj. reso cja li za cji aktu a l nej i po ten -

cja l nej, re in te gra cji spo³ecz nej, twó r czej edu ka cji in klu zy j nej oraz pra cy so cja l -

nej i ku ra to r skiej w ró ¿ nych œro do wi skach. W trzech in nych dzia³ach ta kich jak:

sy l we t ki, re cen zje i ka len da rium pre zen to waæ bê dzie my zna ne i mniej zna ne po -

sta cie pol skiej i za gra ni cz nej reso cja li za cji i my œli krymino logiczno -peniten cjar -

nej, a ta k ¿e roz pra wy kry ty cz ne prac na uko wych do tycz¹cych pro ble ma ty ki

mono dyscy plina r nych, wielo dyscyp lina r nych oraz inter dyscyp lina r nych ba dañ,

skon cen tro wa nych na roz ma i tych aspe ktach reso cja li za cji, po mo cy spo³ecz nej,

czy sze rzej, na in te gra cji, re in te gra cji jed no stek i grup spo³ecz nych zmar gina -

lizo wa nych, od rzu co nych czy wy klu czo nych. Osta t ni dzia³ zwa ny Ka len da rium,



ma byæ swo ist¹ kro nik¹ wy da rzeñ, któ re z roz ma i tych wzglê dów wa r to utrwa liæ

dla m³od szych i sta r szych po ko leñ pe da go gów i lu dzi zwi¹za nych z re so cja li -

zacj¹. Na pocz¹tek, za pra sza my lu dzi zna nych (ale prze cie¿ nie ty l ko ich),

znacz¹cych na uko wo lub za j muj¹cych wy so kie sta no wi ska w ad mi ni stra cji pa ñ -

stwo wej do wy po wie dzi na na stê puj¹ce te ma ty: Czym jest wspó³cze s na reso cja li -

za cja tak w sen sie pra kty cz nym jak i teore tyczno -meto dycz nym? Jak oce nia siê

kszta³ce nie aka de mi c kie w za kre sie roz ma i tych od mian i mu ta cji pe da go gi ki

reso cjali zacy j nej w ucze l niach pa ñ stwo wych i pry wa t nych? Jak post rze ga siê

przysz³oœæ pol skiej reso cja li za cji w jej wy mia rze edu ka cy j nym, eko no mi cz nym,

spo³ecz nym? Oto przyk³ado wy pocz¹tko wy ze staw py tañ. Za chê ca my do re fle k -

sji i wy po wie dzi na te te ma ty.
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