
Słowo wstępne

Oddany do rąk Członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, mam 
nadzieję, że także do niezrzeszonych w Towarzystwie logopedów, podwójny tom 
„Logopedii” (numery 43–44) jest owocem przynajmniej dwu wydarzeń nauko-
wych: konferencji zorganizowanej w czerwcu 2014 roku przez PTL na temat ob-
szarów badawczych logopedii („Logopedia – nowe horyzonty”) oraz konferencji 
Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS przy udziale PTL na 
temat „Język, człowiek, społeczeństwo”.

Ostatnia konferencja była sygnałem końca pewnego etapu rozwoju dyscypli-
ny, który można ująć formułą: „Stabilizowanie się przedmiotu badań logopedii 
i jej metodologii badawczej.” Nadszedł już bowiem czas, żeby logopedia stała 
się także formalnie samodzielną dyscypliną naukową – w rzeczywistości jest nią 
już od 40 lat. Stać logopedię na to i ze względu na nieporównywalne do minio-
nych okresów osiągnięcia badawcze, i ze względu na otwarte w wielu ośrodkach 
uniwersyteckich kierunkowe studia o pełnych programach kształcenia w zakresie 
logopedii.

Konferencja ta była jednocześnie okazją do rozliczenia się z efektów dzia-
łalności badawczej  i organizacyjnej piszącego te właśnie słowa, któremu życie 
kreśli aktualnie inne perspektywy (por. tom Język, człowiek, społeczeństwo, red. 
J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2013).

Pomieszczamy w niniejszym tomie rozprawy wytrawnych badaczy, mających 
już uznane miejsca w pejzażu polskiej nauki, ale także rozprawy osób młodych, 
stojących u progu drogi badawczej. Wypełniają one cztery obszary dyscypliny: 
metodologię badań logopedycznych i językowych – pięć rozpraw ujmujących zu-
pełnie nowe problemy; obraz substancjalnej realizacji języka – siedem rozpraw 
na temat prozodii mowy, pisma i wymowy; rolę języka w interpretacji świata – 
sześć rozpraw na temat kształtowania się możliwości poznawczych i ich rozpadu; 
wreszcie zaburzenia mowy powstałe na tle wyrazistych dysfunkcji biologicznych 
– sześć znaczących rozpraw.
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Dziękujemy wszystkim autorom rozpraw i mamy nadzieję, że uczyniliśmy 
jeszcze jeden krok na drodze ku samodzielności logopedii jako dyscypliny nauko-
wej, tym bardziej że rozprawy publikowane są w języku polskim (wersja papiero-
wa) i języku angielskim (wersja elektroniczna).
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