
ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE 

OD REDAKCJI 

Roczniki Psychologiczne, ukazuj�ce si� pod tym tytułem od roku 1998 (wcze�-

niej Roczniki Filozoficzne, z. 4. Psychologia – 45 tomów), s� czasopismem psy-

chologicznym o długiej tradycji i ugruntowanej renomie. Pomy�lane pocz�tkowo 

jako forum publikacji �rodowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego, stały si� w latach 80. i 90. czasopismem o ponad�rodowiskowym charak-

terze. Autorzy publikuj�cy w Rocznikach reprezentuj� ró�ne instytuty i wydziały 

psychologii oraz inne instytucje naukowe i badawcze, równie� recenzenci, b�d�c 

specjalistami w danej dziedzinie, maj� rozmaite afiliacje. 

W lutym 2006 roku po�egnali�my nieod�ałowanej pami�ci Ksi�dza Profesora 

Władysława Pr��yn�, naczelnego redaktora Roczników Psychologicznych od roku 

1997. Był dla nas, dla Instytutu Psychologii i Towarzystwa Naukowego KUL 

wydaj�cego Roczniki, ostoj� spokoju, obiektywizmu, bezstronnych, merytorycz-

nych ocen, wywa�onych s�dów i �yczliwego wsparcia zawsze, gdy było ono po-

trzebne. Władysław Pr��yna my�lał w kategoriach warto�ci i działał na poziomie 

warto�ci, umiej�c wznie�� si� ponad dora	ne racje i korzy�ci. Redakcja pragnie 

pozosta� wierna temu przesłaniu. Pierwszy numer Roczników z roku 2006 został 

po�wi�cony pami�ci Ksi�dza Profesora.  

Jako Komitet Redakcyjny pragniemy kontynuowa� dzieło naszego Mistrza 

i Przewodnika. Pracuj�c nad wydawaniem czasopisma naukowego, jako Redakcja 

mamy �wiadomo�� znaczenia tego zadania wobec nauki i wynikaj�cych st�d po-

winno�ci wobec Czytelników i Autorów. Publikujemy i nadal zamierzamy publi-

kowa� artykuły empiryczne, jak równie� teoretyczne i przegl�dowe. Staramy si�, 

by ich tematyka była reprezentowana w proporcjach wła�ciwych dla stanu współ-

czesnej psychologii. Jednocze�nie jeste�my otwarci na nowatorskie propozycje 

teoretyczne i empiryczne. Publikujemy zarówno artykuły relacjonuj�ce badania 

osób o ugruntowanej pozycji w �rodowisku naukowym, jak i interesuj�ce prace 

autorów, którzy rozpoczynaj� przygod� z nauk�. O ile od tych pierwszych ocze-

kujemy wysokiego poziomu merytorycznego i formalnego nadsyłanych tekstów, 
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to wobec młodszych autorów – nie zmniejszaj�c oczywi�cie wymaga� redakcyj-

nych – gotowi jeste�my realizowa� misj� wprowadzania ich w arkana redagowa-

nia tekstów naukowych na najwy�szym mo�liwym poziomie. Tote�, w przypadku 

pozytywnych recenzji, ch�tnie podejmujemy współprac� w zakresie zwi�złej, 

komunikatywnej i klarownej redakcji tekstu. 

Ze wzgl�du na specyfik� Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

odczytujemy w �rodowisku oczekiwanie podejmowania tematów kluczowych dla 

psychologii współczesnej – koncepcji człowieka i filozoficznych oraz teoriopo-

znawczych podstaw psychologii. Jeste�my gotowi realizowa� to wyzwanie – za-

praszamy do nadsyłania tekstów i dyskusji na ten temat. Nie zapominamy jednak 

o tym, i� nauka rozwija si� nie tyle na poziomie dyskusji nad zało�eniami dyscy-

pliny, ile dzi�ki oryginalnym rozwi�zaniom teoretyczno-empirycznym. St�d pod-

trzymujemy akcent na publikowanie prac badawczych. Cz�sto otrzymujemy arty-

kuły podejmuj�ce tematyk� z zakresu psychologii religii i psychologii pastoralnej 

i ch�tnie je publikujemy, przyjmuj�c jako niepodwa�aln� zasad�, �e wydawane 

w �rodowisku katolickiego uniwersytetu musz� odznacza� si� wysokim pozio-

mem merytorycznym i metodologicznym. 

Redakcja gwarantuje Autorom informacj� zwrotn� w postaci dwu (a czasami 

nawet wi�cej) recenzji oraz komentarza lub opinii od Redakcji w przypadkach, 

gdy jest on potrzebny. Ponadto dokonywana jest staranna korekta j�zykowa. Sto-

sownie do trybu prac (półrocznik) oraz tempa pracy Recenzentów, staramy si�

o sprawne działanie. Bardzo pomocny jest w tym kontakt z Autorami i Recenzen-

tami za pomoc� poczty elektronicznej oraz systemu, który pozwala na bie��co 

�ledzi� losy własnego artykułu. 

Od maja 2006 roku, zgodnie z wol� Komitetu Redakcyjnego, podj�łem funk-

cj� redaktora naczelnego Roczników Psychologicznych; traktuj� to jako kontynu-

acj� mojej wcze�niejszej, nieformalnej roli w Redakcji. Nast�piła równie� zmiana 

sekretarza redakcji. Po blisko pi�ciu latach pracy w roli sekretarza, dr Mariola 

Łaguna przej�ła nowo powstały dział dyskusji i polemik, a funkcj� sekretarza 

podj�ł nowy członek redakcji – dr Grzegorz Wi�cek, któremu �ycz� dobrej 

i owocnej pracy. Dzi�kuj�c dr Marioli Łagunie, chc� podkre�li� Jej zaanga�owa-

nie i sprawno�� organizacyjn� oraz fakt, i� prowadziła sprawy Redakcji z gł�bo-

kim zrozumieniem tego, na czym współcze�nie polega wydawanie czasopisma 

naukowego. 

Współpracownikom i Przyjaciołom z Komitetu Redakcyjnego dzi�kuj� za 

oddanie Rocznikom i znakomit� prac�, zwłaszcza w okresie ostatniego, trudnego 
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dla nas roku. Radzie Naukowej jeste�my wdzi�czni za trosk� o nasze czasopismo, 

czuwanie nad jego jako�ci� oraz za cenne rady i sugestie dotycz�ce jego dalszego 

rozwoju. Szczególne podzi�kowanie adresuj� do Recenzentów, którzy opiniuj�

nasze teksty, przyczyniaj�c si� do podnoszenia jako�ci publikowanych artykułów 

i doskonalenia warsztatu ich Autorów. Recenzentom rozsyłamy numery Roczni-

ków, w których ukazuj� si� recenzowane przez nich artykuły, albo – w przypadku 

niezakwalifikowania ich do druku – numer Roczników z danego roku. 

Zapraszam do nadsyłania tekstów.  

W imieniu Redakcji Roczników Psychologicznych

Piotr K. Ole�

19 pa�dziernika 2006 


