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od redakcji
Czasopismo, którego pierwszy numer oddajemy do rąk Czytelnika, jest rezultatem integracji naukowych zainteresowań psychologów w zakresie trzech głównych obszarów funkcjonowania człowieka na przestrzeni życia: rodziny, edukacji
i pracy. Inicjatywa wydania „Psychologicznych Zeszytów Naukowych” zrodziła się
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2016 roku.
Półrocznik stanowi forum wymiany poglądów psychologów i specjalistów z nauk
pokrewnych na tematy związane z problematyką wychowania i rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w różnych kontekstach życiowych. W czasopiśmie prezentujemy również treści tematycznie zogniskowane wokół problemów edukacji i profesjonalnego doskonalenia człowieka w organizacjach edukacyjnych, a także w sytuacjach
pracy zawodowej. Publikowane prace dotyczą także trudności i zaburzeń zachowań
człowieka w ciągu życia oraz profilaktyki tych zaburzeń. Redakcja czasopisma zachęca
do polemicznych debat pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji teoretycznych
i metodologicznych w ramach wymienionych obszarów funkcjonowania człowieka.
Formuła naukowa „Psychologicznych Zeszytów Naukowych” pozwala publikować:
oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne, przeglądowe i doniesienia z badań.
Wybrane numery czasopisma będą miały charakter monograficzny. Pierwszy numer poświęciliśmy zagadnieniu „Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja
– praca”. Rozpoczynamy nim prezentację zainteresowań i doświadczeń naukowych
psychologów krajowych i zagranicznych związanych z aktywnością człowieka w trzech
głównych kontekstach życiowych. Pragniemy podziękować Autorom, Recenzentom
i Redaktorom za trud włożony w przygotowanie pierwszego numeru półrocznika.
Mamy nadzieję, że tematyka naszego czasopisma zainteresuje szerokie grono specjalistów z zakresu nauk społecznych.
Zapraszamy do lektury i współpracy w przygotowaniu i redagowaniu „Psycholo
gicznych Zeszytów Naukowych”
Tatiana Rongińska

