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Od Redaktora naczelnego 

Formuła „Wychowania na co dzień” od początku jego po-
wołania – co miało miejsce w 1993 roku – zakładała upo-
wszechnianie wyników badań naukowych i poszukiwań 
teoretycznych z zakresu nauk o edukacji w kręgach twór-
czych nauczycieli, wychowawców, a nawet rodziców. Stara-
liśmy się to realizować konsekwentnie przez siedemnaście 
minionych lat, pomimo tego Ŝe takie załoŜenie nie dawało 
profitów finansowych, gdyŜ w tym czasie rósł popyt głównie 
na barwne czasopisma typowo poradnikowe. Do realizacji 
tego zadania pozyskaliśmy grono wybitnych naukowców 
i innowacyjnych praktyków. Łamy czasopisma były teŜ 
miejscem udanych debiutów naukowych. Coraz częściej 
gościmy autorów zagranicznych. Od kilku lat kaŜdy z nume-
rów jest takŜe recenzowany przez samodzielnego pracowni-
ka nauki. Cytowania artykułów zamieszczonych w „Wycho-
waniu na co dzień” odnajdujemy w powaŜnych mono-
grafiach i artykułach naukowych. Zawartość numerów jest 
odnotowywana w „Bibliografii artykułów z czasopism pol-
skich” Biblioteki Narodowej oraz w innych bibliografiach 
dostarczając satysfakcji Autorom, Redakcji i Wydawcy. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, podjęliśmy starania o wpi-
sanie „Wychowania na co dzień” na listę czasopism punkto-
wanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. W prze-
konaniu o zasadności naszych starań utwierdzały i nadal 
utwierdzają nas opinie powszechnie znanych profesorów 
pedagogiki. Niestety tego zdania nie podzielił powołany 
w MNiSzW Zespół Specjalistyczny do oceny czasopism 
naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej 
i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych 
z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki huma-
nistyczne i społeczne. 

Kierując się wnioskami skierowanymi przez wspomniany  
Zespół pod adresem Redakcji podjęliśmy – poczynając od 
niniejszej edycji – kilka istotnych zmian w formule czasopi-
sma, które w naszym przekonaniu, pozwolą spełnić wyma-
gania stawiane czasopismom punktowanym. 

Do najwaŜniejszych zaliczyć naleŜy: 1) wyraźne rozdziele-
nie publikacji o charakterze naukowo-badawczym od meto-
dycznych i popularyzujących dokonania praktyczne – tym 
samym materiały dotychczas publikowane w dziale „Z do-
świadczeń pedagogicznych” będą ukazywać się we „Wkładce 
metodycznej”; 2) zwiększenie maksymalnej objętości studiów 
teoretycznych i empirycznych z siedmiu stron do objętości 
przekraczającej pół arkusza wydawniczego; 3) preferowanie 
recenzji i przeglądów literatury o charakterze krytycznym. 

Zmiany te zostały odzwierciedlone w podtytule czasopisma, 
a jedną z ich konsekwencji jest odejście od ścisłego przypisy-
wania numerów do konkretnych miesięcy. Recenzowanie 
kaŜdej edycji skutkuje bowiem koniecznością wprowadzenia 
poprawek i uzupełnień przez autorów, co wydłuŜa finalizację 
danego numeru. Niemniej jednak zachowujemy dotychczaso-
wą częstotliwość edycji. W trakcie roku ukazywać się będzie 
dwanaście numerów (nadal co drugi numer będzie numerem 
łączonym). 

Wprowadzenie tych zmian, które zbiegły się z przekształ-
ceniami formalno-organizacyjnymi Wydawcy czasopisma, 
spowodowało znaczące opóźnienie jego edycji, za które 
przepraszamy – zwłaszcza naszych wiernych Prenumerato-
rów. śywimy nadzieję, Ŝe wprowadzone innowacje zostaną 
Ŝyczliwie przyjęte i zaowocują jeszcze większą poczytnością 
naszego miesięcznika. 

Jan Adam Malinowski 


