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OT reTakcji 
 

SWuTia jęYXkowe oT wielu laW VWanowią nieYwXkle iVWoWnX i inWenVXwnie roYwija-
jącX Vię nurW TYiałalności TXTakWXcYnej i naukowej prowaTYonej prYeY Pań-
VWwową PXżVYą SYkołę RawoTową w Ooninie. OT wielu laW organiYowane prYeY 
UcYelnię konferencje prYXciągają VpecjaliVWów w YakreVie baTania jęYXków  
Y PolVki i Y YagranicXH a Oonin VWaje Vię coraY lepiej roYpoYnawalnXÜ ośroTkieÜ 
naukowXÜ na Üapie PolVki. RoVnące YainWereVowanie VWuTiaÜi jęYXkowXÜiH 
roYwój lokalnego śroTowiVka naukowego oraY owocna wVpółpraca Y baTacYaÜi 
Y całego świaWa ToprowaTYiła To powVWania nowej inicjaWXwX naukowejH jaką 
jeVW powołanie cYaVopiVÜa OonińVkie SWuTia JęYXkowe.  

CeleÜ cYaVopiVÜa jeVW VWworYenie plaWforÜX To TXVkuVji na WeÜaW oViągnięć 
oraY wXYwań VWojącXcU prYeT naukowcaÜi YajÜującXÜi Vię jęYXkaÜi w ujęciu VWo-
VowanXÜ; aTreVaWeÜ cYaVopiVÜa Vą YaWeÜ Yarówno ToświaTcYeniH jak i pocYąWku-
jącX baTacYe jęYXkówH jęYXkoYnawcX VWoVowaniH TXTakWXcXH WłuÜacYeH kulWuroYnaw-
cX i wVYXVcX ciH kWórYX WrakWują jęYXk jako poTVWawowX prYeTÜioW VwoicU baTań. 
MoWXweÜ prYewoTniÜ i oVią Vpajającą pracę reTakcji jeVW reflekVja naT jęYXkieÜ. 
P Wej VYerokiej forÜule Üieści Vię Yarówno poTejście ściśle jęYXkoYnawcYeH jak  
i peTagogicYne cYX kulWurowe. MaÜX naTYiejęH że Wak YarXVowana wiYja cYaVopi-
VÜa poYwoli naÜ wXpełnić YnacYącą lukę na polVkiÜ rXnku cYaVopiVÜ naukowXÜ. 
PrYXjÜując jeTnoYnacYnie jęYXkoYnawcYX punkW oTnieVieniaH YakłaTaÜX jeTnocYe-
śnieH że VYeroki wacUlarY oTnieVień To baTań jęYXkowXcUH oT prakWXki eTukacXjno-
WranVlaWorVkiej po kulWurowo uwarunkowane użXcie jęYXka w ÜeTiacUH jeVW nie-
YbęTnX Tla całościowego poTejścia To baTań jęYXkowXcU.  

OonińVkie SWuTia JęYXkowe Üają Vłużyć wXÜianie reflekVji naukowej poÜię-
TYX baTacYaÜi YajÜującXÜi Vię różnXÜi jęYXkaÜi; poTVWawowXÜ jęYXkieÜ cYaVo-
piVÜa jeVW jęYXk polVkiH reTakcja planuje jeTnak publikowanie prYXnajÜniej jeTne-
go nuÜeru rocYnie w jęYXkacU kongreVowXcU. PrYeTVWawiając pierwVYX nuÜer 
cYaVopiVÜaH YapraVYaÜX To lekWurX i proViÜX o uwagi oraY koÜenWarYe. NaVYe cYa-
VopiVÜo VWanowi prYeTVięwYięcie TługofaloweH a VkuWecYność realiYacji celuH jakiÜ 
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jeVW VWworYenie foruÜ wXÜianX ÜXśli i reflekVji naT wielowXÜiarowXÜH ÜięTYX-
TXVcXplinarnXÜ poTejścieÜ To baTania jęYXkaH YależX w Tużej ÜierYe oT akWXwne-
go uTYiału śroTowiVka polVkicU jęYXkoYnawców oraY baTacYX jęYXka w kVYWałWowa-
niu YawarWości preYenWowanXcU arWXkułów. R naTYieją na owocną wVpółpracę 
pierwVYX nuÜer cYaVopiVÜa Y TuÜą PańVWwu poleca ReTakcja. 
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