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SŁOWO WPROWADZAJĄCE

Oddawany do rąk czytelników pierwszy numer nowego czasopi
sma nazwanego Studia Psychologica. jest kontynuacją wydawanych 
wcześniej przez Akademię Teologii Katolickiej „Studiów z Psycho
logii”. Z  uwagi na istotne jakościowe zmiany w ramach samej 
uczelni i jej przekształcenie w Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego stopniowo wprowadzane są również zmiany w zakresie 
wydawanych czasopism. Studia Psychologica poprzez swoją nazwę 
pragną tym samym nawiązać do linii nazewnictwa dominującej 
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nie chodzi wszakże tylko o zmianę nazwy czasopisma, istotne 
jest wprowadzenie na rynek ogólnopolski czasopisma, które pre
zentuje współczesną myśl psychologiczną oraz które w jakiejś 
mierze wskazuje na efekty aktywności naukowo- badawczej osób 
tworzących lub związanych ze społecznością Uniwersytetu Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego. Należy jednak podkreślić, że choć 
czasopismo stanowi o specyfice danego uniwersytetu, to jest 
otwarte na myśl psychologiczną, która wypracowana jest w róż
nych krajowych, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych. Uczy
nienie z tego czasopisma wartościowego instrum entu usposabia
jącego do wymiany myśli psychologicznej pozostaje naczelnym za
daniem  członków jego redakcji. Dlatego Studia Psychologica po
dążając śladem innych niezależnych czasopism psychologicznych, 
stanowią propozycję i zachętę do ich współtworzenia poprzez za
mieszczanie efektów wysiłków badawczych osób ze wszystkich 
środowisk naukowych.

Przedstawione czasopismo winno stać się też swoistym forum 
wymiany poglądów niejednokrotnie trudnych w percepcji i odbie
gających od powszechnie przyjętych lub tylko akceptowanych sche
matów myślenia psychologicznego. Myślę, że wartościowe byłyby 
analizy zachowań ludzkich z perspektywy psychologii personali- 
stycznej, często zaniedbywanej i nazbyt pochopnie lekceważonej.



W ramach czasopisma wprowadzono podział na artykuły empi
ryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje oraz omówienia 
lub sprawozdania. Ten podział zapewnia tylko wstępne uporządko
wanie publikowanych materiałów. Często przecież trudno dokonać 
jednoznacznej kwalifikacji zamieszczanego artykułu do wyżej wy
mienionych kategorii.

Oddawany num er jest nieco ograniczony w swojej zawartości; 
stanowi on prezentację tylko nielicznych analiz prowadzonych 
przez pracowników Uniwersytetu. Wydawane w przyszłości kolejne 
numery czasopisma będą, jak sądzę, dużo bogatsze w rozmaitość 
doniesień, analiz empirycznych i teoretycznych, recenzji oraz pole
mik. Mam nadzieję, że otwartość na nowe analizy empiryczne i teo
retyczne będzie zachętą dla potencjalnych autorów do publikowa
nia w Studia Psychologica.
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