
Słowo wstępne

Prezentujemy Państwu najnowszy tom „Logopedii” z przekonaniem, że te-
matyka zamieszczonych w nim artykułów okaże się dla Państwa interesująca 
i inspirująca. Autorów zajmujących się problematyką rozwoju i zaburzeń mowy  
zapraszamy do publikacji na łamach naszego czasopisma.

Logopedia staje dzisiaj przed nowymi i trudnymi wyzwaniami. Problemy 
zdrowotne osób po zakażeniu COVID-19 oraz długotrwała izolacja społeczna 
wynikająca z pandemicznych ograniczeń niosą trwałe konsekwencje dla języko-
wego funkcjonowania człowieka. Pojawiła się potrzeba ujęcia nowych, niepo-
kojących zjawisk (nazywanych metaforycznie „mgłą mózgową”) w system zo-
biektywizowanych kategorii i wypracowania nowego paradygmatu postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego. Zmieniły się warunki językowej socjalizacji 
i formy kształcenia dzieci. Należy założyć, że te zmiany wpływają na dynamikę 
językowego rozwoju dziecka oraz stan jego komunikacyjnych sprawności. Ko-
nieczność respektowania epidemicznych obostrzeń wymusiła zmianę sposobu 
pracy logopedów, diagnoza i terapia logopedyczna często prowadzone są zdalnie, 
z użyciem komunikatorów internetowych. Wszystkie te zjawiska to nowe proble-
my logopedii i logopedów, istotne nie tylko w wymiarze poznawczym, ale pilne 
ze względu na rosnące potrzeby społeczne, z którymi przychodzi się nam mie-
rzyć. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga opisu. 

Zmiany dotyczą też naszego czasopisma. W ciągu dwu ostatnich lat „Lo-
gopedia” była beneficjentem ministerialnego programu „Wsparcie dla czaso-
pism naukowych” i w związku z realizacją tego projektu Redakcja „Logopedii”  
udoskonaliła procedury wydawnicze, zwiększyła częstotliwość ukazywania się 
czasopisma do dwu tomów w ciągu roku, a także wdrożyła strategie rozwoju „Lo-
gopedii”, których celem jest umocnienie rangi czasopisma w nauce światowej, 
poszerzenie kręgu czytelników i podniesienie jego rozpoznawalności w szerokim 
środowisku naukowym. 

W ostatnim czasie umiędzynarodowiono Radę Recenzencką „Logopedii”. 
W zmienionej Radzie znalazły się autorytety naukowe z Moskwy, Kijowa, Wiel-
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kiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Przyjęto też nowe  
zasady recenzowania artykułów składanych do druku. Na nowej stronie inter-
netowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (http://www.polskietowarzy-
stwologopedyczne.pl) zamieszczono wszystkie informacje o czasopiśmie, zar-
chiwizowane cyfrowe wersje poprzednich oraz bieżących tomów „Logopedii”, 
które udostępniono wszystkim zainteresowanym czytelnikom. „Logopedia” jest 
też widoczna na Wikipedii – hasło „Logopedia (czasopismo)” – oraz w najważ-
niejszych bazach czasopism naukowych: Google Scholar, Researchgate, Polska  
Bibliografia Naukowa, Pol-index, Arianta, Bazhum, CEJSH, ERIH Plus, Index 
Copernicus, Polska Biblioteka Lekarska. Otwarty dostęp do artykułów publiko-
wanych w „Logopedii” znacząco wpłynął na ich cytowalność. Dalsze kroki w di-
gitalizacji czasopisma mają służyć usprawnieniu procesu wydawniczego: składa-
nia artykułów do druku, ich recenzowania i redagowania. Zaawansowane są prace 
nad wdrożeniem systemu Open Journal Systems (JOS) do zarządzania procesem  
wydawniczym. 

Przed Redakcją „Logopedii” stoją kolejne wyzwania. Wszystkie wprowa-
dzane zmiany służą dostosowaniu naszego czasopisma do najwyższych standar-
dów wydawniczych i złożenia aplikacji do elitarnej bazy czasopism naukowych 
SCOPUS. Mamy nadzieję, że te plany uda się nam wkrótce zrealizować i „Logo-
pedia” na stałe zajmie zasłużone miejsce wśród najbardziej prestiżowych czaso-
pism naukowych.


