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Od redaktora
Oddawany do rąk Czytelnika tom „Pedagogiki” zasáuguje na szczególną
uwagĊ przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, iĪ to juĪ XX
zeszyt z serii Prac Naukowych Akademii im. Jana Dáugosza (wczeĞniej WSP)
poĞwiĊcony szeroko rozumianej myĞli i praktyce oĞwiatowej. Przypomnijmy, iĪ
pierwszy numer „Pedagogiki” ukazaá siĊ w roku 1989, a jego redaktorem naukowym byá prof. Franciszek Marek. W kolejnych latach funkcjĊ tĊ peánili prof.
prof.: Zygmunt M. Zimny, Janusz Lipiec, Romuald Derbis, Bogdan Snoch, Józef
ĩuraw oraz Stanisáaw PodobiĔski, a począwszy od tomu 13., staáym samodzielnym redaktorem naukowym pozostaje Kazimierz RĊdziĔski. W ciągu 22 lat na
áamach rocznika wyniki badaĔ naukowych zaprezentowaáo wielu pedagogów
związanych z czĊstochowską Alma Mater, a takĪe wywodzących siĊ z innych
uznanych oĞrodków akademickich w kraju i za granicą. Przyczyniá siĊ on do
awansu naukowego wielu badaczy oraz byá ich swoistym rzecznikiem, peániąc
rolĊ informatora o dziaáalnoĞci naukowej Ğrodowiska czĊstochowskich pedagogów.
Rozwój skromnego początkowo rocznika przebiegaá stopniowo i mozolnie.
W duĪej mierze byá on uzaleĪniony od siá naukowych dopiero rozwijającej siĊ
uczelni, przez dáugi czas mającej status szkoáy pedagogicznej. „Pedagogika” zatem przechodziáa, przede wszystkim w pierwszym dziesiĊcioleciu, takĪe okresy
stagnacji. Ich efektem byá dwuroczny cykl wydawniczy kilku tomów. Niewątpliwie owe utrudnienia wynikaáy z przemian dokonujących siĊ w uczelni, w strukturze Wydziaáu Pedagogicznego i Wydawnictwa AJD, oraz z braku stabilnoĞci
redakcji naukowej i, co siĊ z tym wiąĪe, wizji perspektywicznego rozwoju czasopisma.
Nawet pobieĪna retrospekcja z okresu 22 lat wydawania „Pedagogiki”, dokonana na szerszym tle przemian dokonujących siĊ w naszym kraju, a rzutujących na sytuacjĊ Ğrodowiska akademickiego, uprawnia do pozytywnej oceny
faktu utrzymania siĊ owej pozycji wydawniczej. UmoĪliwia ona takĪe ocenĊ
rozmiarów postĊpu dokonanego w ostatniej dekadzie ukazywania siĊ periodyku.
DziĞ „Pedagogika” prezentuje siĊ okazalej pod wzglĊdem merytorycznym,
a takĪe edytorskim. Redaktor rocznika pozyskaá grono Autorów stale zasilających swymi tekstami kolejne tomy, nad ich jakoĞcią czuwają recenzenci o uznanych nazwiskach. Uczelnia zapewnia stabilnoĞü finansowania prac redakcyjnych
i drukarskich. Na chwilĊ obecną zatem roczny cykl wydawania „Pedagogiki” nie
jest zagroĪony zarówno pod wzglĊdem siá naukowych, jak i Ğrodków finansowych.
I wreszcie drugi przyczynek wyjątkowoĞci niniejszego tomu. Jego opublikowanie zbiegáo siĊ w czasie z utworzeniem strony internetowej: www.wp.ajd.czest.pl/

10

Od redaktora

pedagogika, na której Czytelnicy oraz osoby zainteresowane wspóápracą naukową znajdą elektroniczny zapis poszczególnych tomów z serii „Pedagogika”,
a takĪe informacje na temat warunków uczestnictwa w publikacji. Ponadto powoáano miĊdzynarodową RadĊ Naukową rocznika. W jej skáad weszli profesorowie gwarantujący wysoki poziom merytoryczny, a mianowicie prof. prof.:
Andrzej Meissner (WyĪsza Szkoáa Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodniczący, Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet GdaĔski), Wiesáaw JamroĪek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. Dominik Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Svitlana Lupiy (Akademia Sztuk
PiĊknych we Lwowie – Ukraina), Josef Pšenak (Uniwersytet Jana Amosa KomeĔskiego w Bratysáawie – Sáowacja), Kazimierz RĊdziĔski (AJD), Dmitry
Strovsky (Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu – Rosja) oraz Adam
Winiarz (Wszechnica ĝwiĊtokrzyska w Kielcach). Utworzono takĪe ListĊ Recenzentów (zob. strona przytytuáowa w niniejszym tomie).
Tak wiĊc tom XX „Pedagogiki” rozpoczyna nowy okres w historii periodyku. Jestem przekonany, iĪ bĊdzie to kolejny etap rozwoju, awansu w hierarchii
naukowej czasopism pedagogicznych obecnych na rynku wydawniczym. NiezaleĪnie jednak od poczynionych zmian, związanych przede wszystkim z dostĊpnoĞcią elektroniczną dla szerokiego grona Czytelników, wersją pierwotną czasopisma nadal pozostaje wersja papierowa.
Podobnie jak w tomach poprzednich, w niniejszej publikacji dominuje tematyka związana z szeroko rozumianą edukacją wielokulturową. Artykuáy autorów,
reprezentujących w sumie 8 krajowych oraz 6 zagranicznych oĞrodków akademickich, uporządkowano w trzech czĊĞciach. Zostaáy one zatytuáowane: „WartoĞci edukacji globalnej”, „Drogi i rozdroĪa edukacji miĊdzykulturowej” oraz
„Z dziejów oĞwiaty i szkolnictwa”. W sumie znalazáo siĊ w nich 30 tekstów dających obszerny przegląd wspóáczesnych problemów i przemian edukacyjnych
w Polsce i na Ğwiecie i refleksji historycznooĞwiatowej. Efekt koĔcowy Īmudnego procesu wydawniczego związanego z przygotowaniem XX juĪ tomu „Pedagogiki” moĪna uznaü za satysfakcjonujący. Mam nadziejĊ, Īe niniejsza publikacja spotka siĊ z pozytywnym odzewem Czytelników, przyczyni siĊ teĪ do dalszego rozwoju serii.
Kazimierz RĊdziĔski

Nota o Autorach
Urszula AUGUSTYēSKA –

dr, Akademia im. Jana Dáugosza
w CzĊstochowie

Patricia BIARINCOVÁ –

mgr, Uniwersytet Katolicki
w Ružomberku (Sáowacja)

Joanna JAGIEàA –

mgr, WyĪsza Szkoáa Pedagogiczno-Filozoficzna Ignatianum w Krakowie

Maria JANUKOWICZ –

dr, AJD w CzĊstochowie

Sylwia KITA –

dr, AJD w CzĊstochowie

Svitlana KOGUT –

doc., UkraiĔski Katolicki Uniwersytet
we Lwowie (Ukrainia)

ElĪbieta KORNACKA-SKWARA –

dr, AJD w CzĊstochowie

Dominik KUBICKI –

ks. dr hab., prof. w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tatiana LIPAI –

dr, Biaáoruski PaĔstwowy Uniwersytet
Rolniczo-Techniczny w MiĔsku

Svitlana LUPIY –

prof., Akademia Sztuk PiĊknych
we Lwowie (Ukraina)

Mirosáaw àAPOT –

dr, AJD w CzĊstochowie

Aneta MAJKOWSKA –

dr, AJD w CzĊstochowie

Marta MEDUCKA –

dr hab., prof. w Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach

GraĪyna MIàKOWSKA –

dr, Gliwicka WyĪsza Szkoáa
PrzedsiĊbiorczoĞci

Dorota ORTENBURGER –

dr, AJD w CzĊstochowie

Sylwia PIKULA –

mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawáa II

Josef PŠENAK –

em., prof. dr hab, Uniwersytet
KomeĔskiego w Bratysáawie (Sáowacja)

420

Nota o Autorach

Maria PŠENAKOWA –

mgr, em. nauczyciel – szkolnictwo
Ğrednie w Bratysáawie

Anna PYDA-GRAJPEL –

dr, AJD w CzĊstochowie

Kazimierz RĉDZIēSKI –

dr hab., prof. w AJD w CzĊstochowie

Adrianna SARNAT-CIASTKO –

mgr, AJD w CzĊstochowie

Monika STAWIARSKA-LIETZAU – dr, AJD w CzĊstochowie
Dymitr STROWSKI –

prof. dr hab., Uralski Uniwersytet
Federalny w Jekaterynburgu (Rosja)

Eugeniusz SZYMIK –

dr, Gliwicka WyĪsza Szkoáa
PrzedsiĊbiorczoĞci

Adam WINIARZ –

dr hab. prof. we Wszechnicy
ĝwiĊtokrzyskiej w Kielcach

Lidia WàODARSKA-ZOàA –

dr, Politechnika CzĊstochowska

Agata WOħNIAK-KRAKOWIAN –

dr, AJD w CzĊstochowie

Izabela WRONA –

mgr, AJD w CzĊstochowie

Katarzyna ZALAS –

mgr, AJD w CzĊstochowie

Anna ZIELIēSKA –

mgr, AJD w CzĊstochowie

Paweá ZIELIēSKI –

dr, AJD w CzĊstochowie

Izabela ZIMOCH-PIASKOWSKA –

mgr, Gimnazjum im. Jana Pawáa II
w Galewicach

