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Od redaktora 

Oddawany do r k Czytelnika tom „Pedagogiki” zas uguje na szczególn  
uwag  przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, i  to ju  XX 
zeszyt z serii Prac Naukowych Akademii im. Jana D ugosza (wcze niej WSP) 
po wi cony szeroko rozumianej my li i praktyce o wiatowej. Przypomnijmy, i  
pierwszy numer „Pedagogiki” ukaza  si  w roku 1989, a jego redaktorem na-
ukowym by  prof. Franciszek Marek. W kolejnych latach funkcj  t  pe nili prof. 
prof.: Zygmunt M. Zimny, Janusz Lipiec, Romuald Derbis, Bogdan Snoch, Józef 

uraw oraz Stanis aw Podobi ski, a pocz wszy od tomu 13., sta ym samodziel-
nym redaktorem naukowym pozostaje Kazimierz R dzi ski. W ci gu 22 lat na 
amach rocznika wyniki bada  naukowych zaprezentowa o wielu pedagogów 

zwi zanych z cz stochowsk  Alma Mater, a tak e wywodz cych si  z innych 
uznanych o rodków akademickich w kraju i za granic . Przyczyni  si  on do 
awansu naukowego wielu badaczy oraz by  ich swoistym rzecznikiem, pe ni c 
rol  informatora o dzia alno ci naukowej rodowiska cz stochowskich pedagogów. 

Rozwój skromnego pocz tkowo rocznika przebiega  stopniowo i mozolnie. 
W du ej mierze by  on uzale niony od si  naukowych dopiero rozwijaj cej si  
uczelni, przez d ugi czas maj cej status szko y pedagogicznej. „Pedagogika” za-
tem przechodzi a, przede wszystkim w pierwszym dziesi cioleciu, tak e okresy 
stagnacji. Ich efektem by  dwuroczny cykl wydawniczy kilku tomów. Niew t-
pliwie owe utrudnienia wynika y z przemian dokonuj cych si  w uczelni, w stru- 
kturze Wydzia u Pedagogicznego i Wydawnictwa AJD, oraz z braku stabilno ci 
redakcji naukowej i, co si  z tym wi e, wizji perspektywicznego rozwoju cza-
sopisma. 

Nawet pobie na retrospekcja z okresu 22 lat wydawania „Pedagogiki”, do-
konana na szerszym tle przemian dokonuj cych si  w naszym kraju, a rzutuj -
cych na sytuacj  rodowiska akademickiego, uprawnia do pozytywnej oceny 
faktu utrzymania si  owej pozycji wydawniczej. Umo liwia ona tak e ocen  
rozmiarów post pu dokonanego w ostatniej dekadzie ukazywania si  periodyku. 
Dzi  „Pedagogika” prezentuje si  okazalej pod wzgl dem merytorycznym, 
a tak e edytorskim. Redaktor rocznika pozyska  grono Autorów stale zasilaj -
cych swymi tekstami kolejne tomy, nad ich jako ci  czuwaj  recenzenci o uzna-
nych nazwiskach. Uczelnia zapewnia stabilno  finansowania prac redakcyjnych 
i drukarskich. Na chwil  obecn  zatem roczny cykl wydawania „Pedagogiki” nie 
jest zagro ony zarówno pod wzgl dem si  naukowych, jak i rodków finansowych. 

I wreszcie drugi przyczynek wyj tkowo ci niniejszego tomu. Jego opublikowa-
nie zbieg o si  w czasie z utworzeniem strony internetowej: www.wp.ajd.czest.pl/ 
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pedagogika, na której Czytelnicy oraz osoby zainteresowane wspó prac  nauko-
w  znajd  elektroniczny zapis poszczególnych tomów z serii „Pedagogika”, 
a tak e informacje na temat warunków uczestnictwa w publikacji. Ponadto po-
wo ano mi dzynarodow  Rad  Naukow  rocznika. W jej sk ad weszli profeso-
rowie gwarantuj cy wysoki poziom merytoryczny, a mianowicie prof. prof.: 
Andrzej Meissner (Wy sza Szko a Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – prze-
wodnicz cy, Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gda ski), Wies aw Jamro ek 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. Dominik Kubicki (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Svitlana Lupiy (Akademia Sztuk 
Pi knych we Lwowie – Ukraina), Josef Pšenak (Uniwersytet Jana Amosa Ko-
me skiego w Bratys awie – S owacja), Kazimierz R dzi ski (AJD), Dmitry 
Strovsky (Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu – Rosja) oraz Adam 
Winiarz (Wszechnica wi tokrzyska w Kielcach). Utworzono tak e List  Re-
cenzentów (zob. strona przytytu owa w niniejszym tomie). 

Tak wi c tom XX „Pedagogiki” rozpoczyna nowy okres w historii periody-
ku. Jestem przekonany, i  b dzie to kolejny etap rozwoju, awansu w hierarchii 
naukowej czasopism pedagogicznych obecnych na rynku wydawniczym. Nieza-
le nie jednak od poczynionych zmian, zwi zanych przede wszystkim z dost p-
no ci  elektroniczn  dla szerokiego grona Czytelników, wersj  pierwotn  czaso-
pisma nadal pozostaje wersja papierowa. 

Podobnie jak w tomach poprzednich, w niniejszej publikacji dominuje tema-
tyka zwi zana z szeroko rozumian  edukacj  wielokulturow . Artyku y autorów, 
reprezentuj cych w sumie 8 krajowych oraz 6 zagranicznych o rodków akade-
mickich, uporz dkowano w trzech cz ciach. Zosta y one zatytu owane: „War-
to ci edukacji globalnej”, „Drogi i rozdro a edukacji mi dzykulturowej” oraz  
„Z dziejów o wiaty i szkolnictwa”. W sumie znalaz o si  w nich 30 tekstów da-
j cych obszerny przegl d wspó czesnych problemów i przemian edukacyjnych 
w Polsce i na wiecie i refleksji historycznoo wiatowej. Efekt ko cowy mud-
nego procesu wydawniczego zwi zanego z przygotowaniem XX ju  tomu „Pe-
dagogiki” mo na uzna  za satysfakcjonuj cy. Mam nadziej , e niniejsza publi-
kacja spotka si  z pozytywnym odzewem Czytelników, przyczyni si  te  do dal-
szego rozwoju serii. 

Kazimierz R dzi ski 
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