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Od Redakcji
„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym
dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami
teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże
coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, nauk o zdrowiu czy kulturze fizycznej.
Idea powołania czasopisma o zasięgu ogólnopolskim a następnie międzynarodowym, które podejmowałoby szeroko rozumiane problemy rodziny w odniesieniu do przeszłości i współczesności powstała na początku 2010 roku w Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Intencją pomysłodawców jest integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych wokół tytułowego wychowania w rodzinie.
Przed czasopismem zostały postawione następujące cele:
— publikowanie artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, podejmujących problematykę rodziny, które wnoszą do nauki nowe treści i współcześnie proponują praktyczne rozwiązania,
— traktowanie czasopisma jako trybuny dyskursu naukowego,
— informowanie o prowadzonych w tym zakresie badaniach,
— wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny między ośrodkami polskimi i zagranicznymi,
— tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla
współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych, odnoszących się do
rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki,
— porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie wychowania
w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach,
— promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie
wychowania w rodzinie w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz
na arenie międzynarodowej,
— integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za
granicą.
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„Wychowanie w Rodzinie” zostało wpisane na listę B wykazu czasopism
punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wynikiem
10 punktów. Ponadto, czasopismo jest indeksowane w takich bazach czasopism,
jak: DOAJ, Polindex, CEEOL, BazHum, Cejsh, CEON, ARIANTA czy IndexCopernicus, dzięki czemu teksty, które się w nim ukazują są coraz częściej
cytowane w środowisku akademickim. Efektem czego jest m.in. fakt, że w roku
2017 IndexCopernicus oceniło czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” na 82.39
punktów z liczbą cytowań 155.
„Wychowanie w Rodzinie” jest czasopismem Open Access, co oznacza, że
cała treść jest objęta wolnym dostępem, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub reprezentowane przez nich instytucje.
Użytkownicy są uprawnieni do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji tekstów artykułów, bez wymogu uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest
zgodne z definicją Open Access, sformułowaną przez BOAI (Budapest Open
Access Initiative) oraz polskim prawem autorskim. Artykuły publikowane są
w oparciu o licencję CC-BY-SA 3.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0), wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska
autora oraz miejsca pierwszej publikacji.
Z uwagi na duże zainteresowanie autorów publikacją artykułu w periodyku,
od 2018 roku, począwszy od tomu XVII, ulega zmianie struktura czasopisma,
w której wyszczególniono dwie kolumny: Rodzina na przestrzeni dziejów oraz
Współczesne konteksty wychowania w rodzinie. Dzięki tej zmianie w jednym
tomie będzie można zapoznać się z artykułami odnoszącymi się do rodziny zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.
Serdecznie zapraszamy Czytelników do lektury czasopisma, a przedstawicieli środowisk akademickich również do publikacji na łamach „Wychowania
w Rodzinie”.
Stefania Walasek
Ewa Jurczyk-Romanowska
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From the editorial board
“Family Upbringing” is a journal dedicated to the problems of the family in
the historical and the contemporary perspectives. It publishes original papers
whose authors come from Poland as well as other countries – the papers constitute a voice in the humanist and social discourse on family and they are research
reports as well as theoretical studies. The published papers predominantly belong to such branches of sciences as the history of upbringing and pedagogy
of the family. However, it is with increased frequency that representatives
of other sub-branches of pedagogy, as well as disciplines such as psychology,
sociology, archaeology, philosophy, law, health sciences, and physical cultures
present their work in the journal.
The idea to found the journal to be published in Poland, and later internationally, in which the broad problems of the family in the past and in the present
were to be discussed emerged at the beginning of 2010 in the department
of History of Education of the Institute of Pedagogy at the University of Wrocław. It was the intention of the founders to integrate various scholarly disciplines around the titular family upbringing.
The journal was established with the following aims:
— publishing papers written by representatives of various scientific disciplines
focusing on the problems of the family which bring new content and propose
practical contemporary solutions,
— treating the paper as a space of scholarly discourse,
— providing information about ongoing research pertaining to this discourse,
— facilitating the exchange of historical and contemporary thought on the family between Polish and international centres,
— creating a space for the reception of historical thought and practices of the
past for contemporary theoretical and practical solutions pertaining to the
family, its support, help, and care,
— comparison of theoretical and practical achievements in the realm of family
upbringing in the historical and contemporary contexts in different countries,
— integration of scholarly circles and practitioners in Poland and abroad.
“Family Upbringing” has been entered into the B list of ranked scholarly
journals by the Ministry of Science and Higher Education with 10 points. Furthermore, the journal is ranked in such journal lists as DOAJ, Polindex, CEEOL,
BazHum, Cejsh, CEON, ARIANTA, and Index Copernicus, which is why the
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papers published therein are increasingly more frequently quoted in academia.
A result of this is, among others, the fact that in 2017 Index Copernicus granted
“Family Upbringing” 82.39 points with 155 quotations.
“Family Upbringing” is an Open Access journal, which means that the entire content can be accessed free of charge by users and the institutions which
they represent. The users are entitled to read, download, copy, disseminate, print,
and link the full versions of the papers without having to acquire permissions
from the authors and the publisher. The rights are compatible with the definition
of Open Access formulated by BOAI (Budapest Open Access Initiative)
and Polish copyright regulations. The papers are published on the basis of the
CC-BY-SA 3.0 (Recognition of the author – on the same conditions 3.0) expressed in the necessity to list the author and the place of the original publication
every time.
Due to the increasing interest of authors in publishing in the journal, starting
in 2018 with volume XVII, the structure of the periodical has changed. Two
columns have been designated: Family throughout the ages and Contemporary
contexts of family upbringing. Thanks to this change it is possible to become
familiar with papers pertaining to family in both the historical and the contemporary context in a single volume.
We kindly welcome all the readers and the representatives of academia to
familiarise themselves with the content of “Family Upbringing” and to submit
papers for publication.
Stefania Walasek
Ewa Jurczyk-Romanowska

