
Od Re da kcji

Po up³ywie dwóch lat od ini cja ty wy zg³oszo nej przez pro fe so ra Bro nis³awa

Ur ba na z Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go, aby utwo rzyæ cza so pi s mo na uko we,

o wy so kim po zio mie edy to r skim, po œwiê co ne pro ble ma ty ce reso cja li za cji, re in -

te gra cji spo³ecz nej – za ist nie li œmy jako ro cz nik „Reso cja li za cja Pol ska”. Sta³o

siê to mo ¿ li we dziê ki oso bi ste mu zaan ga ¿o wa niu w to dzie³o wie lu lu dzi oraz

in sty tu cji, z któ rych wy mie niæ na le ¿y PEDAGOGIUM WSPR oraz Ze spó³ Pe da -

go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych PAN w Wa r sza wie.

Nasz¹ in tencj¹, zgod nie ze wstê p ny mi za³o¿e nia mi, jest pre zen to wa nie do ro b -

ku pol skiej reso cja li za cji w wy mia rze teo re ty cz nym i pra kty cz nym oraz jej roz -

po wszech nie nie w ska li krajo wej i eu ro pe j skiej w roz ma i tych oœro d kach ¿y cia

na uko we go i aka demi c kie go. Mimo li cz nych prze szkód i na tu ral ne go opo ru ma -

te rii uda³o nam siê zgro ma dziæ ma te ria³y obe j muj¹ce sze ro kie spe ktrum zja wisk

zwi¹za nych z re so cja li zacj¹ i jej roz ma i ty mi aspe kta mi ponad w¹ski mi mono -

dyscy pli na mi.

Tak, za tem od naj du je my tu ma te ria³y ob ra zuj¹ce roz wój my œli reso cjali zacy j -

nej, w naj sta r szym uni wer sy te cie pol skim (UJ), na stê p nie w m³od szych uni wer sy -

te tach i ucze l niach wy ¿szych na sze go kra ju. S¹ to doœæ ob sze r ne wy po wie dzi na u -

czy cie li aka de mi c kich z ucze l ni Kra ko wa, Wa r sza wy, Gda ñ ska, £odzi, Po zna nia,

Sie d lec, Wroc³awia. Ob raz wy³aniaj¹cy siê z nich jest je sz cze nie doœæ spó j ny, mo -

zai ko wa ty, wy ni kaj¹cy z oso bi s tych pre fe ren cji i ró ¿ nych szkó³ my œ le nia. Nie -

mniej, dziê ki nie mu uzy sku je my jako œro do wi sko na uko we wie le cen nych dla nas

in fo r ma cji o na szych wa r szta tach pra cy inte le ktua l nej i przy œwie caj¹cych im

idea³ach czy stan dar dach meto dolo gi cz nych. Tym sa mym wzra sta sa mo œwia do -

moœæ nauk o reso cja li za cji nie ty l ko w pe da go gi ce reso cjali zacy j nej, któ ra od da w na

pro ble ma tyk¹ spo³ecz nej re in te gra cji siê za j mu je, ale ta k ¿e i dys cy p lin z ni¹ wspó³- 

pra cuj¹cych, ta kich jak pe da go gi ka spo³ecz na, psy cho lo gia, pra wo i kry mi no lo gia.

Prze³amu je my tym sa mym ba rie ry oraz swo i sty izo la cjo nizm œro do wi sko wy.

Reko men do wa ny tu ro cz nik, afi lio wa ny przy Ko mi te cie Nauk Peda go gi cz nych

PAN „Reso cja li za cja Pol ska” sta je siê na uko wym, wo l nym fo rum wy mia ny my œli

i do œwia d czeñ, stwo rzo nym g³ów nie z myœl¹ o lu dziach wchodz¹cych w œwiat

nauk huma ni sty cz nych jako do kto ran ci i pra co w ni cy na uko wi ucze l ni pu b li cz nych 

i nie pub li cz nych, pol skich i za gra ni cz nych.

Re da k cja




