


SŁOWO WSTĘPNE 

Wydawanie „Mazowieckich Studiów Humanistycznych" traktujemy jako 
realizację podstawowych powinności, które nakłada działalność młodej uczelni 
humanistycznej, usytuowanej poza tradycyjnymi ośrodkami uniwersyteckimi. 

Profil pisma obejmuje najszerzej pojęte zagadnienia współczesnej humani-
styki, skłania do skupionego namysłu nad miejscem refleksji humanistycznej we 
współczesnym świecie. 

„Mazowieckie Studia Humanistyczne" będą prezentować dorobek środowi-
ska naukowego, tworzącego się wokół Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Pedagogicznej w Łowiczu, odzwierciedlać merytoryczny zakres upra-
wianych w naszej uczelni dyscyplin, takich jak: historia, psychologia, 
pedagogika, nauka o literaturze i języku polskim, a także wiedza o kulturze oraz 
regionalistyka. 

Dwuletni okres działalności Szkoły pozwala dziś wskazać pewne dominanty 
problemowe, niektóre o zasięgu międzynarodowym, wśród nich zagadnienia 
sąsiedztwa oraz „współbycia" państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej 
i Bałkanów, a także żywo dziś dyskutowane problemy „lokalizmów" i „małych 
ojczyzn" w poszukującej kryteriów swej tożsamości - kulturze Europy. 

Będziemy dokładać szczególnych starań, aby „Mazowieckie Studia Humani-
styczne" dopracowały się własnego stylu uprawiania refleksji humanistycznej, 
swoistego znaku tożsamości, łatwo rozpoznawalnego na mapie polskich czaso-
pism naukowych, wydawanych w uczelniach. 

Mamy nadzieję, że będzie temu sprzyjać nawiązywanie do znanych tradycji 
oświatowych i kulturalnych Łowicza i regionu. Tradycje te będziemy traktować 
jako rodzaj duchowego zobowiązania, szczególnie doniosły przykład integrali-
zmu kultury. 

Pismo naukowe naszej uczelni będzie sprzyjać rozwojowi warsztatów ba-
dawczych, debiutom naukowym wyróżniających się studentów, a także prezen-
tacji działań studenckich kół naukowych. Pragniemy kształtować i propagować 
efektywne i etycznie nieobojętne style pracy naukowej. 

Na łamach „Mazowieckich Studiów Humanistycznych" zapewniamy miejsce 
swobodnych dyskusji i merytorycznych polemik badaczom z różnych ośrodków 
naukowych. Pragniemy, aby periodyk Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humani-



styczno-Pedagogicznej w Łowiczu był miejscem spotkania różnych inicjatyw 
oraz działań lokalnych placówek naukowo-oświatowych i kulturalnych. Składa-
my tym samym ofertę współpracy miejscowej inteligencji twórczej. 

Pomni zobowiązań wobec tradycji pragniemy na łamach naszego pisma 
kształtować wzory nowoczesnej edukacji humanistycznej współbrzmiące z wy-
zwaniami przyszłości. 
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