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Wprowadzenie

P

rzed ośmiu laty, w trakcie podróży pociągiem
ze Lwowa do Symferopola na Krymie, postała
idea stworzenia czasopisma, które podejmowałoby
problematykę młodzieży z państw postkomunistycznych. Zauważyliśmy wtedy z pierwszą redaktor naczelną, współtwórczynią czasopisma, dr hab.
prof. Switłaną Szczudło z Państwowego Uniwersytetu w Drohobyczu, że mimo postępującej globalizacji i stopnia, w jakim ów proces kształtuje
współczesną młodzież, w analizie jej problemów
i zachowań nie należy tracić z oczu perspektywy
lokalnej. Chodzi tu oczywiście o odrębną trajektorię rozwojową, jaką poszły kraje byłego bloku
wschodniego po rozpadzie ZSRR. Stąd właśnie
pomysł na poświęcone młodzieży czasopismo,
dzięki któremu będzie można dokładniej się przyjrzeć tej grupie społecznej w krajach postkomunistycznych. Potwierdzeniem słuszności powyższych
założeń były późniejsze, osadzone w paradygmacie postkomunizmu, badania realizowane przez
prof. Krystynę Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Szafraniec i in. 2017).
Pierwsze – można by rzec, pionierskie – lata czasopisma mamy już za sobą. Przez ten czas, za sprawą
dr. Sławomira Soleckiego, dyrektora Instytutu
Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej, uzyskaliśmy wsparcie finansowe
i mogliśmy umieścić czasopismo na stronie WWW.
Dzisiaj wchodzimy w nowy etap rozwoju.
Dzięki wydatnemu wsparciu naszych działań
naukowych przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otwierają się dla czasopisma
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nowe szanse i możliwości rozwoju. Po pierwsze,
w Uczelni utworzono Centrum Badań Młodzieży
i czasopismo zostało wpisane w jego strukturę. Stanowi ono platformę wymiany myśli, idei
i wiedzy na temat młodzieży w naszym regionie.
Warto przy tym podkreślić, że teksty są dostępne
w formule Open Access i ich publikacja jest dla
autorów bezpłatna. Po drugie, dzięki modernizacji wydawania czasopism przez Wydawnictwo
UP uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnej strony
na platformie Open Journal Systems. Ułatwia
to współpracę z autorami oraz usprawnia proces
wydawniczy. Po trzecie, współpraca z Fundacją
Academicon zaowocowała stworzeniem nowego,
atrakcyjnego, funkcjonalnego layoutu.
Publikujemy prace uznanych badaczy z dużym dorobkiem, których nie trzeba promować,
jednak otwieramy się także na młode pokolenie,
dopiero zaczynające swoją przygodę w świecie
nauki. Liczymy, że te wszystkie zmiany wydatnie
przyczynią się do podniesienia jakości czasopisma
i zapewnią mu ważne miejsce w dyskursie na
temat współczesnej młodzieży.
Redaktor Naczelny
Piotr Długosz
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