Od redakcji
Ostatnie miesi ce, a nawet lata stanowi okres burzliwych debat dotycz cych rodziny, jej kszta tu, zada i funkcji, a tak e jej spo ecznego wizerunku.
Uderzaj cy jest fakt, e miejscem tych dyskusji s nie tylko, a mo e i nie tyle
o rodki akademickie, ile parlamenty pa stwowe i unijny, ró nego rodzaju komisje narodowe i ponadnarodowe. Owocem tych dyskusji jest wi c lub mo e
by realna substancja rodziny jako takiej. U wiadomienie sobie tego faktu doprowadzi o nawet do przeniesienia debaty na ulice, gdzie wielotysi czne t umy w marszach protestacyjnych upomnia y si o kszta t rodziny bli szy ich
wyobra eniom i przekonaniom.
W ten nurt dyskusji, cho z wyra nie mniejszym baga em emocjonalnym,
wpisuje si drugi tom rocznika „Family Forum”. Warto przy tym zwróci
uwag , e o ile nat enie protestów spo ecznych i wysi ków legislacyjnych
skierowanych na usankcjonowanie modeli alternatywnych wobec rodziny rozumianej jako zwi zek m czyzny i kobiety obserwuje si zasadniczo w Europie Zachodniej i rodkowej, o tyle teksty publikowane w niniejszym tomie
odnosz si – poza Polsk – do Europy Po udniowej i Po udniowo-Wschodniej.
Z rado ci nale y odnotowa fakt w czenia si w dyskusj nad problemami
rodziny Autorów z Rumunii, S owenii i W gier, a wi c z regionów, które s –
przynajmniej rodzimemu Czytelnikowi – mniej znane. Lektura przyczynków
pozwala ponadto odkry , e problemy wspó czesnych rodzin w krajach dawnego bloku socjalistycznego, niezale nie od regionalnej specyfiki, s podobne
i cz sto dalekie od rozwi zania. Z drugiej strony, w zaproponowanych uj ciach pojawiaj si tak e propozycje rozwi za , z których warto by mo e
skorzysta .
Zgodnie z deklaracj programow z pierwszego tomu, e „zamierzamy
stworzy platform wymiany pogl dów dotycz cych istotnych kwestii zwi zanych z rodzin , nie pomijaj c zagadnie kontrowersyjnych i trudnych”,
publikujemy tak e inne teksty odnosz ce si do problematyki rodzinnej,
a dotycz ce zagadnie tyle trudnych, co ciekawych. Z rado ci nale y tak e
powita pierwsze recenzje publikacji zwartych, wyra aj c nadziej , e zwróc one uwag czytelników na warto ciowe monografie i opracowania zbiorowe. Bogaty obraz spojrze na rodzin uzupe niamy sprawozdaniami z kilku
ciekawych i wa nych konferencji dotycz cych badanej tematyki in genere lub
w jakim specyficznym aspekcie.
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Poniewa merytorycznie niniejszy tom stanowi kontynuacj zesz oroczne go (Problemy wspó czesnej rodziny II), dlatego w szacie graficznej pisma, która
jest swoist analogi do podejmowanego problemu, pojawi si jedynie niewielkie zmiany. Uk ad sznurków w ró nych kolorach, splecionych ze sob
tak, jak to ma miejsce w rodzinie, z ca ym bogactwem tworz cych j wi zi
ró nych osobowo ci, zaproponowany w poprzednim numerze pozostaje,
zmienia si jednak ich kolorystyka. Chcemy w ten sposób zwróci uwag , e
sznurki, które mog tworzy w z y, nieraz trudne do rozsup ania, odzwierciedlaj problemy obecne w ró nych krajach i regionach, jednak ich mapowanie dotyczy w niniejszym tomie obszaru innego ni w zesz ym roku. Diagnozy problemów wspó czesnej rodziny podj li si bowiem Autorzy z innych
krajów i z odmiennych dyscyplin naukowych, posiadaj cy ró ne do wiadczenia i konotacje zwi zane z poj ciem „rodzina”.
W imieniu Rady Naukowej i Redakcji „Family Forum” zapraszam do w czenia si w dyskusj nad aktualnym i przysz ym kszta tem rodziny. Czasopismo jest programowo otwarte na podej cie interdyscyplinarne i integralne,
gdy w a nie takie s charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak
i problemów z tego zakresu. Chcemy zbiera g osy wszystkich, którym bliska
jest rodzina i problemy, z jakimi si mierzy, i którzy gotowi s podj nowe
wyzwania stoj ce przed rodzin , niezale nie od kraju pochodzenia i zamieszkania, od ich opcji wiatopogl dowych, czy szkó naukowych i dyscyplin, które reprezentuj . Kolejne numery periodyku maj skoncentrowa si na zagadnieniu miejsca rodziny w zmieniaj cym si wiecie oraz na problematyce
metodologii bada nad rodzin .
Wyra amy wdzi czno Wszystkim Autorkom i Autorom publikuj cym
w niniejszym tomie, Recenzent(k)om, T umacz(k)om i Korektor(k)om, za trosk o wysok jako merytoryczn pisma, a Czytelnikom yczymy owocnej
lektury.
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