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W ostatnim czasie na rynku w ydawniczym ukazał się leksykon z zakresu pedagogiki socjalnej.
Leksykon to źródło inform acji bezpośredniej, zawierające wiadomości faktograficzne określonej
dziedziny naukow ej, w yjaśniające znaczenie nazw, czyli zawiera odpow iedzi na pytania: co to jest?
Co znaczy ten term in?
U m ożliw ia on szybkie uzyskanie informacji (pojęcia) zwłaszcza, że zaw iera skorow idz nazw
(term inów ). Słow em je st podręcznym źródłem o określonym zakresie tem atycznym . W tym przy
padku je st on sw oistym leksykonem. Na czym polega ta swoistość? D la w iększości nazw podanych
je st kilka pojęć, np. dialog „form a partnerskiej komunikacji” , ale rów nież „spotkanie z drugim czło
w iekiem ” (s. 33).
Pojęcia te są propozycją różnych autorów, dzięki czemu ułatw ia to dokonyw anie porów nań
i oceny pojęć, co m a w yjątkow e znaczenie dla prac analitycznych - założeń teoretycznych prac
dyplom ow ych, m agisterskich i innych.
Rów nocześnie podane są źródła pojęć, tj. autor, tytuł książki lub artykuły, rok i m iesiąc wydania.
Podstaw ow ym i cecham i L ek sy k on u pedagogiki socjalnej... to te, które są w ym agane w zglę
dem w spółczesnych leksykonów, tzn. wyjątkow a koncentracja informacji starannie w yselekcjono
w anych z różnych źródeł, a zw łaszcza aktualnych czasopism naukow o-zaw odow ych z zakresu pe
dagogiki socjalnej. Ponadto syntetyczne definicje lub określenia nazw (term inów ), autorytatyw ność
informacji sform ułow anych przez gros pedagogów. Pojęcia niektórych nazw zilustrow ane są rysun
kami i schem atam i, które m ają w yjątkow e znaczenie dla percepcji i recepcji.
R ecenzow any leksykon stanowi podstawowe kompendium w iedzy dla studentów pedagogiki,
a zw łaszcza pedagogiki socjalnej oraz czynnych pracowników socjalnych. Jest to książka potrzebna
i w artościow a. Tekst publikow any cechuje rzetelność i staranność opracowania. Strona edytorska
bez zarzutu.
Praca ta je st cennym w kładem w kierunku uczynienia pracy socjalnej sam odzielną dyscypliną
naukow ą. Pozostaje życzyć potencjalnym czytelnikom , aby jej lektura była inspiracją w kierunku
podejm ow ania działań zm ierzających do profesjonalizacji zawodu pracow nika socjalnego.

