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Od Redakcji

Szanowni Autorzy i Czytelnicy.
Wydanie czwartego tegorocznego numeru Przeglądu Psychologicznego skłania nas do podzielenia się z 
Państwem kilkoma uwagami.
Przede wszystkim pragnę podziękować Autorom za przesyłanie wartościowych artykułów. Jednocześnie 
zachęcam zarówno uznane autorytety polskiej psychologii, jak i osoby rozpoczynające pracę badawczą do 
nadsyłania swoich tekstów.
Redakcja zwraca się do Autorów z prośbą, by przygotowywali artykuły według zasad podanych w numerze 1-2 
(1999) oraz w numerze bieżącym Przeglądu. Dotyczy to również objętości przysyłanych materiałów. Prosimy 
także o bardzo dokładne wykonywanie korekty autorskiej oraz jej odsyłanie w wyznaczonym terminie.
Zwracamy uwagę Państwa na staranne przygotowywanie streszczenia artykułu i jego tytułu w języku 
angielskim, gdyż tylko ono jest zamieszczane w międzynarodowych bazach danych (np. PsycInfo). Nie może ono 
przekraczać 120 słów, a nie – jak wcześniej podano – 200. Streszczenie powinno zawierać informacje o problemie 
badawczym, procedurze oraz wynikach badań (w przypadku artykułu empirycznego) lub główne tezy 
sformułowane przez Autora (w przypadku artykułu teoretycznego lub przeglądowego). Należy również dołączyć 
streszczenie w języku polskim, które stanowi podstawę tłumaczenia na język angielski.
Dziękujemy Recenzentom za terminowe przygotowywanie recenzji artykułów przewidzianych do zamieszczenia 
w Przeglądzie. Praca ich wymaga czasu i dużego wysiłku.
Ponadto w numerze 4 zamieszczamy istotne uzupełnienia, których nie podano w numerze 1(1999) Przeglądu.
W artykule I. Szatkowskiej, zatytułowanym Zaburzenia prozodii emocjonalnej i lingwistycznej u pacjentów z  
uszkodzeniami mózgu, została pominięta informacja: „Praca częściowo finansowana z grantu Komitetu Badań 
Naukowych, nr 4PO5B 07611”.
Redakcja niepotrzebnie przetłumaczyła na język angielski wstępną część polemicznego artykułu prof. dr hab. 
Janusza Reykowskiego pt. O celach i sposobach psychologicznego kształcenia.
Niniejszy numer składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy psychologii zdrowia, zaś druga zawiera inne 
artykuły, nie związane z tą problematyką.
Mamy nadzieję, że Przegląd Psychologiczny – podobnie jak to było dotychczas – będzie czasopismem, w którym 
będą się ukazywać najnowsze i najbardziej wartościowe publikacje naukowe polskich autorów.
Zachęcam, aby z Przeglądu korzystali – w większym niż dotychczas stopniu – studenci psychologii, a także in-
nych kierunków.
Formuła Przeglądu Psychologicznego stwarza możliwość publikowania w nim wartościowych artykułów 
naukowych. Życzeniem redakcji jest, aby prezentowały one najwyższy poziom naukowy.


