
Obecny Zarząd Główny PTL jesienią 2008 roku określił umiędzyna-
rodowienie „Logopedii” jako jedno z głównych zadań swojej kadencji. 
Posiadanie międzynarodowego czasopisma jest okazją do przybliżenia  
najnowszej światowej refleksji na tematy interesujące logopedów, ale też 
znacznie podnosi prestiż samego wydawnictwa. Mamy nadzieję, że „Lo-
gopedia” stanie się znana i czytana poza granicami Polski. Wiąże się to 
oczywiście z publikowaniem artykułów w innych językach niż język pol-
ski. Zamiar ten staje się faktem.

Już 37. numer „Logopedii” zawierał wersje  wprowadzającego arty-
kułu S. Grabiasa w językach polskim i angielskim, zaś w komitecie na-
ukowym zasiedli przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych 
z Bułgarii, Danii i Rosji. Jednak dopiero prezentowany  38. numer „Lo-
gopedii” jest faktycznie międzynarodowy i zawiera prezentację dorobku 
naukowego zaproszonych do współpracy specjalistów.  Część rozwiązań 
rosyjskich przybliżają nam G. W. Czirkina i R. I. Łałajewa. Nie wszy-
scy wiedzą, że Rosja jest krajem o niezwykle rozwiniętej opiece logope-
dycznej (50 tysięcy logopedów!), zaś jakość rosyjskiej refleksji naukowej  
w dziedzinie logopedii  jest wysoko oceniana na świecie. Dorobek buł-
garski w dziedzinie terapii zaburzeń płynności mowy i zaburzeń głosu 
omawia D. Georgiewa. Bułgaria jest krajem, w którym logopedia rozwija 
się bardzo dynamicznie, zaś kształcenie logopedów jest na bardzo wy-
sokim poziomie. I wreszcie artykuł międzynarodowego zespołu, gdzie 
wśród autorów znajdujemy tak renomowanych badaczy jak C. Fagnani  
i S. Fibiger. Publikacja dostarcza dowodów na dziedziczne uwarunkowa-
nia jąkania, giełkotu i zaburzeń rozwoju mowy. W przypadku  artykułów 
w językach obcych przyjęliśmy zasadę publikowania obszernych stresz-
czeń w języku polskim, zamieszczanych po artykule. Mamy nadzieję za-
chęcić w ten sposób czytelników do zadania sobie trudu dokładniejszej 
lektury w językach obcych.

W przyszłości zamierzamy pójść dalej. Chcemy, aby „Logopedia” 
publikowana była w dwu wersjach: tradycyjnej i elektronicznej. Różni-
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ca miedzy wersjami nie będzie sprowadzała się tylko do nośnika. Wersja 
„papierowa” „Logopedii” będzie wydawana w formie zbliżonej do bie-
żącego numeru, zaś wersja elektroniczna będzie zawierała tylko artykuły 
i dostępna będzie wyłącznie w wersji angielskiej na stronach PTL. Mam 
nadzieję, że taka formuła wydawania czasopisma pogodzi duże zaintere-
sowanie polskich czytelników (większość materiałów publikowanych bę-
dzie jednak po polsku) i potencjalnych czytelników zagranicznych, którzy 
językiem polskim nie władają. 

Numer „Logopedii”,  który mam przyjemność Państwu przedstawić, 
zawiera także ważne publikacje polskich autorów. Wyraźnie zaznacza się 
w nim biologiczna orientacja badań logopedycznych nad podstawowy-
mi funkcjami językowymi i poznawczymi człowieka – taki typ myślenia 
odnajdujemy w artykułach: M. Michalika, E. Muzyki-Furtak, A. Pluty  
i H. Skarżyńskiego, K. Rogali i E. Szabelskiej. Refleksje autorów – zarówno 
bardzo uznanych badaczy jak i tych, którzy dopiero zaczynają, wpisują 
się w najnowsze trendy nauki światowej. Ponadto w numerze znajdzie-
my cenne artykuły dla praktyki: D. Pluty-Wojciechowskiej, A. Domagały  
i U. Mireckiej, J. Soboń. Nowe perspektywy badań fonetycznych przed-
stawia A. Trochymiuk i R. Święciński. Wszystkie te publikacje stanowią 
ogromne źródło inspiracji dla praktycznych rozwiązań i teoretycznych 
dociekań.

Tradycyjnie numer 38. „Logopedii” zawiera recenzje nowych pozycji 
z zakresu logopedii. 

Kończy go smutny akcent – wzruszające wspomnienie o przedwcze-
śnie zmarłej Izabeli Rocławskiej, postaci znaczącej w polskiej społeczności 
logopedów.

Zachęcam Państwa do uważnej lektury całości czasopisma i proszę 
jednocześnie o wyrażanie opinii na temat jego postępującego umiędzyna-
rodowienia i digitalizacji.

Z wyrazami szacunku dla czytelników „Logopedii”

Tomasz Woźniak
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