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Informacja o  czasopismach naukowych
„Resocjalizacja  Polska”

Rocznik „Resocjalizacja Polska” (od 2013 roku półrocznik) afiliowany
przy Zespole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
jest naukowym forum wymiany myśli i refleksji z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej. Intencją obecności „Resocjalizacji Polskiej” na rynku wydawniczym jest
prezentowanie dorobku polskiej resocjalizacji w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz jej rozpowszechnianie w skali krajowej i europejskiej, w różnych
ośrodkach życia naukowego i akademickiego.
„Resocjalizacja Polska” jest publikacją gromadzącą materiały obejmujące
szerokie spektrum zjawisk związanych z profilaktyką, wielowymiarową resocjalizacją, readaptacją i reintegracją społeczną. Zamieszczane są w niej informacje
o warsztatach pracy intelektualnej i przyświecających im ideałach oraz standardach metodologicznych. Tym samym wzrasta samoświadomość nauk o resocjalizacji – zarówno pedagogiki resocjalizacyjnej, która od dawna problematyką społecznej reintegracji się zajmuje, jak też dyscyplin z nią współpracujących, takich
jak pedagogika społeczna, psychologia, prawo i kryminologia.
Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach rocznik Resocjalizacja Polska
uzyskał 2 punkty.
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„Cieszyński  Almanach  Pedagogiczny”

W 2012 z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji w Cieszynie ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Śląskiego pierwszy tom periodyku „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. Tytuł
pierwszego tomu to „Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej”. Poza
działem „Artykuły” w tomie znajdują się także „Nowości, recenzje i omówienia”
oraz „Kronika”. Jak we wprowadzeniu zapewnia  redaktor naukowy, dr hab. prof.
UŚ. Urszula Szuścik, „wbrew przymiotnikowi  »cieszyński« almanach nie będzie
czasopismem regionalnym czy lokalnym (...). [Almanach] stanowić ma forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu kultury
pedagogiki, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych dzielenie się swymi osiągnięciami; ma też sprzyjać nawiązywaniu
szerokiej współpracy i wymianie doświadczeń”. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (www.
ceeol.com, www.sbc.org.pl).

