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TYTUŁEM WSTĘPU –  Komentarz Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia            

dra hab. Romana Lepperta, prof. UKW 

 

 Napisanie „wstępniaka” do nowej inicjatywy wydawniczej, jaką stanowią Zeszyty 

Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów, nie jest łatwym zadaniem. Dzieje się tak z kilku 

powodów: 

- po pierwsze pojawia się pytanie, jak ta inicjatywa zostanie przyjęta przez tych, którzy są jej 

adresatami? Więcej: kto jest adresatem periodyku, który dopiero powstaje? Doktoranci, ci, 

którzy dopiero planują podjęcie takich studiów, inni naukowcy (pełniący role asystentów, 

adiunktów, profesorów)? Czytelny jest interes autorów, którzy zamierzają na łamach 

Zeszytów publikować. Jaki powód do sięgnięcia po kolejny numer czasopisma (dokładniej: do 

zajrzenia na stronę internetową z najnowszym numerem) będą mieli ci, do których publikacja 

jest skierowana?; 

- po drugie, co łączy historyka, politologa, językoznawcę, pedagoga, psychologa, geografa 

poza tym, że studiują na jednej uczelni i publikują na łamach tego samego pisma? Czy 

możliwe jest znalezienie wspólnej płaszczyzny do dyskusji, prowadzenia sporów, dzielenia 

się odkryciami, czyli tego co w nauce, w jej uprawianiu jest najistotniejsze?; 

- po trzecie nie wiemy jak czasopismo odnajdzie się w „parametryczno-biurokratycznej” 

machinie funkcjonowania współczesnej nauki, w której nie wystarczy publikować teksty 

choćby najcenniejsze, najbardziej wartościowe, lecz trzeba je jeszcze przełożyć na punkty, 

które później decydują o pozycji autora i czasopisma. 

 Nie znamy odpowiedzi na żadne z tych pytań. Tym bardziej docenić należy inicjatywę 

Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która owocuje 

ukazaniem się pierwszego numeru Zeszytów. Cieszy to, że mimo tylu niewiadomych grupa 

zapaleńców postanowiła podjąć inicjatywę wydawania własnego czasopisma, a grupa 

autorów skłonnych do ryzyka zdecydowała się powierzyć im swoje wytwory. Ponieważ 

problematyka poruszana w poszczególnych tekstach jest bardzo zróżnicowana nie jest 

możliwe objęcie ich wspólną „klamrą”, wstępem, który dla Czytelnika byłby swego rodzaju 

przewodnikiem po ponad stu stronach tekstu. Możliwe jest natomiast zwrócenie uwagi na 

kontekst, w jakim inicjatywa ta powstaje. Wspomniany kontekst tworzą studia doktoranckie 

funkcjonujące w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego od 2000 roku. W ciągu tych kilkunastu 

lat pojawiła się możliwość zdobywania w sposób zinstytucjonalizowany pierwszego stopnia 

naukowego w następujących zakresach: pedagogika, psychologia, historia, językoznawstwo, 

literaturoznawstwo, nauki o polityce, mechanika. Okres, który upłynął od momentu powstania 
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pierwszych studiów doktoranckich w naszej Uczelni owocował wieloma inicjatywami, takimi 

jak: sesje, seminaria, konferencje, dyskusje. Publikowanie Zeszytów Naukowych wpisuje się 

w ten ciąg zdarzeń, świadczących o zdolności do generowania kolejnych pomysłów oraz ich 

skutecznego realizowania. 

 Autorom tekstów tu publikowanych życzę, aby znalazły one jak najwięcej 

Czytelników, Redakcji natomiast tego, aby nigdy nie cierpiała na brak artykułów wartych 

opublikowania. Jako redaktor czasopisma z kilkuletnim stażem wiem, że nie jest to łatwe, 

zwłaszcza na początku. 

 

dr hab. Roman Leppert, prof. UKW  

 

 

 


