Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy,
Z pewnym niepokojem przedstawiamy pierwszy
numer półrocznika "Nauka i Szkolnictwo Wyższe". Nowe pismo naukowe, aby zająć solidną
pozycję na rynku wydawniczym, musi udowodnić, że mówi własnym głosem, że porusza sprawy
istotne dla Czytelników i czyni to w sposób interesujący.
Jest to zadanie ambitne i jeśli podejmujemy próbę sprostania mu, to z przekonaniem, iż
problematyka, którą zamierzamy poruszać na naszych łamach, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości
szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. Struktura organizacyjna nauki wymaga zasadniczych
w~n, mechanizmy finansowania badań ciągle - mimo często rewolucyjnych, i jak się wydaje,
pozytywnych nowości - szwankują, a więc trafnie odczytany stan świadomości środowisk
akademickich może przesądzać o powodzeniu reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Wszystkie te problemy wyznaczają profil badawczy utworzonego na Uniwersytecie Warszawskim
wiosną 1992 roku Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego - wydawcy
niniejszego periodyku.
W sytuacji radykalnego przełomu niezbędne jest, jak sądzimy, stworzenie możliwości dyskusji
nad teraźniejszym i przyszłym kształtem placówek naukowych w naszym kraju. Pragniemy, aby
nasze pismo nie tylko ułatwiało komunikację między środowiskiem akademickim i strukturami
władzy, ale przede wszystkim, aby stało się przydatne w pracy naszych kolegów, którzy dzielą czas
między własną pracę naukową i dydaktyczną a organizowanie innym warunków do takiej pracy.
Dyskusji nie chcielibyśmy ograniczać do doświadczeń polskich, dlatego pragniemy prezentować na
naszych łamach także głosy badaczy z innych krajów. Nasze pismo jest więc adresowane do kadry
kierowniczej instytutów i uczelni, specjalistów zajmujących się tą problematyką i wszystkich
zainteresowanych.
Każdy nurner naszego czasopisma będzie miał swój temat wiodący. Stałą pozycją będą wywiady
lub rozmowy redakcyjne z promotorami procesów transformacji nauki oraz informacje na temat
działalności reformatorskiej w zakresie szkolnictwa wyższego.
Tematem wiodącym pierwszego numeru "Nauki i Szkolnictwa Wyższego" jest Wyższa uczelnia
wotoczeniu społecznym, który skupia uwagę autorów na problemach związanych z funkcjonowaniem
wyższych uczelni w różnych krajach, w kontekście potrzeb i oczekiwań wyrażanych przez
społeczność uczelni i jej społeczne otoczenie.
Pragniemy, aby pismo nasze wyszło poza ramy naukoznawstwa i stało się żywym i pulsującym
medium, przydatnym dla specjalistów z różnych dyscyplin, których łączy wspólna troska o stan
i perspektywy naszego szkolnictwa wyższego i nauki. Oddając Czytelnikom ten pierwszy nurner
znadzieją oczekujemy na odzew, słowa zachęty i krytyki, udział wtworzeniu kolejnych numerów, na
sygnalizowanie problemów, które warto by poruszyć na naszych łamach.

