Od redakcji
Rozpoczynamy publikacj nowego pisma naukowego „Family Forum” –
Roczników Instytutu Nauk o Rodzinie Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego – którego pierwszy numer oddajemy do r k Czytelników. Tytu owe „forum” wybrano jako nazw pisma, maj c na my li podwójne leksykalne
znaczenie poj cia: centralny punkt, miejsce na przeci ciu g ównych arterii
komunikacyjnych oraz sk ad s du w a ciwy do rozstrzygni cia sprawy. Zamierzamy bowiem stworzy platform wymiany pogl dów dotycz cych
istotnych kwestii zwi zanych z rodzin , nie pomijaj c zagadnie kontrowersyjnych i trudnych. Chcieliby my rozpocz na tych amach debat o najistotniejszych kwestiach dotykaj cych rodziny, a wi c znajduj cych si na
przeci ciu g ównych nurtów my lowych i uj problematyki, poddaj c je pod
w a ciwy os d zarówno Autorów, jak i Czytelników periodyku.
Publikacja pisma rozpoczyna si do symbolicznie w roku wpisania
„nauk o rodzinie” jako dyscypliny naukowej do obszaru nauk humanistycznych. Podejmuj c niniejsz inicjatyw wydawnicz , mamy nadziej w czy
si w merytoryczn dyskusj nad kszta tem m odej dyscypliny, a tak e
wspó pracowa w urzeczywistnianiu humanistycznego idea u wspólnej troski wszystkich nauk o integralne dobro podstawowego rodowiska ycia
cz owieka, jakim jest rodzina.
Poniewa tematyka „Family Forum” dotyczy b dzie zagadnie szeroko
poj tej problematyki rodziny, czasopismo jest programowo otwarte na podej cie interdyscyplinarne i maksymalnie integralne, gdy w a nie takie s
charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak i problemów z tego
zakresu. St d amy pisma s otwarte dla wszystkich, którym bliska jest rodzina i problemy, z jakimi si mierzy, i którzy gotowi s podj nowe wyzwania
stoj ce przed rodzin . Mamy wiadomo , e ró ne rodowiska naukowe
i spo eczne oraz konteksty funkcjonowania rodziny w ró nych krajach zasadniczo modyfikuj podej cie do dyskutowanych kwestii, st d z za o enia zamierzamy publikowa teksty naukowe Autorów z ró nych krajów i z ró nych
dyscyplin naukowych, które merytorycznie czy rodzina. Pomoc dla mi dzynarodowej wymiany my li ma by poprzedzaj cy ka dy tekst abstrakt
i s owa kluczowe w j zyku angielskim.
W szacie graficznej pisma warto zwróci uwag na zapowied tematyki
numeru, która obecna b dzie na ok adce ka dego kolejnego pisma. W pierwszym numerze jest to uk ad sznurków w ró nych kolorach, splecionych ze
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sob tak, jak to ma miejsce w rodzinie, z ca ym bogactwem tworz cych j
wi zi ró nych osobowo ci. Sznurki mog ponadto tworzy w z y, nieraz
trudne do rozsup ania – to nawi zanie do tematycznych „problemów” pisma.
A temat pierwszych dwu tomów „Family Forum” dotyczy w a nie diagnozy
problemów wspó czesnej rodziny, diagnozy sformu owanej z ró nych perspektyw narodowych, dyscyplin, do wiadcze publikuj cych w periodyku
Autorów. Poza tekstami tematycznymi w kolejnych tomach zamieszczane
b d przyczynki podejmuj ce inne ni tytu owa kwestie z zakresu problemów rodziny (Varia o rodzinie), a tak e sprawozdania z istotnych wydarze
naukowych i recenzje monografii zwi zanych z tematyk rodzinn .
Dzi kuj c Wszystkim, którzy przyczynili si do powstania pisma, zapraszamy do publikowania na jego amach, Czytelnikom yczymy owocnej lektu ry, a ka dej rodzinie skutecznej walki o dobro i przezwyci enia staj cych
przed ni problemów.
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