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Nota od redakcji

Przegląd Psychologiczny zmienia redakcję i miejsce wydawania, choć sama koncepcja redagowania pisma 
zachowuje ciągłość i w dużym stopniu pozostaje nie zmieniona. Pragniemy zachować dotychczasowy wysoki 
poziom pisma i oczywiście jego funkcję jako organu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a więc 
stowarzyszenia skupiającego zarówno psychologów praktyków (najliczniej w nim reprezentowanych, ale 
zajmujących się stosowaniem wiedzy psychologicznej, nie zaś pisaniem o niej), jak i teoretyków (mniej licznych, 
ale bardziej zajmujących się pisaniem).
Przegląd jest psychologicznym pismem naukowym, adresowanym przede wszystkim do psychologów praktyków, 
psychologów „akademickich” oraz studentów psychologii i innych dyscyplin. W tak pomyślanej koncepcji 
głównym celem istnienia Przeglądu jest podtrzymywanie związku między psychologią naukową „akademicką”, 
uprawianą na uniwersytetach i w instytutach badawczych, a psychologią praktyczną (uprawianą przez 
absolwentów psychologii pracujących w różnego rodzaju placówkach korekcyjnych, pedagogicznych, tera-
peutycznych, produkcyjnych, usługowych itd.). Przegląd ma za zadanie informować i praktyków, i teoretyków 
o tym, co dzieje się w psychologii (teoretycznej i praktycznej).
Wynikające z takiej koncepcji cele szczegółowe pisma są następujące:
1) dostarczanie psychologom praktykom wydawnictwa, z którego mogliby czerpać aktualną wiedzę 
psychologiczną o charakterze zarówno podstawowym, jak i stosowanym;
2) udostępnianie psychologom „teoretykom” czasopisma, w którym mogliby przedstawiać swoje oryginalne prace 
badawcze;
3) stworzenie możliwości publikowania w periodyku, w którym psychologowie praktycy mogliby przedstawiać 
swoje osiągnięcia zawodowe i problemy związane z aplikacją psychologii i rozwiązywaniem problemów 
praktycznych;
4) dostarczanie psychologom zarówno praktykom, jak i teoretykom zwięzłej, dokładnej informacji o tym, co 
dzieje się w polskiej psychologii i w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Tak sformułowane cele dyktują następujące cztery części pojedynczego numeru:
1) Artykuł monograficzny na zaproszenie. Redakcja Przeglądu zwraca się do wybitnych w swojej dziedzinie 
autorów z prośbą o artykuł podsumowujący serię własnych badań nad wybranym problemem (coraz więcej 
polskich psychologów publikuje swoje prace w pismach międzynarodowych, nie wszędzie dostępnych, wskutek 
czego prace często pozostają nieznane dla znacznej części psychologów polskich) bądź też przedstawiający 
aktualny stan wiedzy światowej na temat jakiegoś konkretnego problemu, teorii czy wycinka psychologii. Praca 
ta ma charakter małej monografii o walorach zarówno naukowych, jak i informacyjno-dydaktycznych.
2) Artykuły to zwykle doniesienia z badań empirycznych i/ lub krótkie prace o charakterze przeglądowym, 
metodologicznym itp. Ich objętość nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (20 stron maszynopisu). 
Nie przewidujemy żadnych ograniczeń tematu artykułów; przy selekcji liczyć się będzie tylko ich merytoryczna 
wartość.
3) Komunikaty psychologów praktyków to doniesienia psychologów praktyków o podejmowanych przez nich 
inicjatywach psychologicznych, metodach oddziaływań. Treść i objętość komunikatów może być bardzo 
zróżnicowana, tak jak zróżnicowany jest profil zawodowej działalności psychologów. Zachęcamy psychologów, 
aby uczynili z tej części Przeglądu forum wymiany znaczących doświadczeń zawodowych, także w tych 
dziedzinach, w których psychologowie działają od niedawna, choć intensywnie (marketing, reklama, head-
hunting, public relations, personnel management itp.; działalność, dla której nie mamy nawet jeszcze polskich 
nazw, choć mamy psychologów zajmujących się nimi). Nie przewidujemy żadnych ograniczeń komunikatów; przy 
selekcji liczyć się będzie tylko ich merytoryczna wartość.
4) Materiały obejmujące doniesienia z działalności PTP, sprawozdania z konferencji naukowych i praktycznych, 
jakie mają miejsce w Polsce, recenzje i informacje o nowych, pojawiających się na polskim rynku wartościowych 
książkach psychologicznych, a także polemiki. Obecna redakcja Przeglądu rezygnuje zatem z drukowania 
recenzji prac, które albo nie zostały wydane w Polsce, albo nie zostały napisane przy współudziale polskich 
psychologów. Możliwe są tu jednak szczególne wyjątki. Jedynym powodem jest tu rozległość międzynarodowego 
rynku publikacji psychologicznych. Rozległość ta sprawia, że recenzowanie kilku lub kilkunastu książek rocznie 
w sytuacji, gdy ukazują się ich co najmniej setki, jest przedsięwzięciem z góry skazanym na stronniczość, 
przypadkowość i niereprezentatywność (gdyby takie przedsięwzięcie miało mieć sens, wymagałoby odrębnego 
pisma poświęconego wyłącznie recenzjom, zresztą pismo takie już istnieje).
Proces wydawniczy wzorowany jest na sposobie, w jaki redagowane są pisma europejskie i periodyki American 
Psychological Association. Zakłada on więc wykorzystanie tzw. peer reveiew system, czyli systemu anonimowych 
recenzji. Anonimowość dotyczy osoby recenzenta, choć każdy autor również może na własne życzenie zachować 
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anonimowość w trakcie zbierania recenzji o jego pracy.
Od 1999 roku Przegląd Psychologiczny będzie wydawany przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.
Niniejszy numer został przygotowany przez Redakcję Przeglądu w Gdańsku.
Formuła edycji Przeglądu jest jeszcze otwarta i Czytelnik bez trudu zauważy, że niniejszy tom tylko po części 
realizuje nasze zamierzenia. Dlatego też apelujemy do wszystkich psychologów, zwłaszcza praktyków, 
o nadsyłanie artykułów, polemik, recenzji, sprawozdań, czyli wszelkich materiałów, których publikacja – 
zdaniem Państwa – wydaje się ważna.
Redakcja     


