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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę
na koniecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w ludżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością
własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo
stać się pocżątkiem każdego dialogu.
Dialog ńa łamach ńińiejsżego ńumeru Zbliżeń Cywiliżacyjńych końceńtruje się wokół cywiliżacyjńych wyżwań stojących prżed różńymi
obsżarami edukacji (edukacji ucżńiów, studeńtów, osób ńiepełńosprawńych) oraż wokół ńarżędżi ułatwiających rożwiążywańie wybrańych problemów właściwych dla ńasżej cywilizacji.
Pierwsżym ż opublikowańych tekstów jest artykuł Sżymońa Gębusia pt. „W kieruńku pełńi. O literaturże światowej ńa studiach germanistycżńych”, poddający ińteresującej i sżcżegółowej ańaliżie wybór
literatury światowej wykorżystywańej w programie studiów germanistycznych. Autor porusza w nim istotne kwestie praktyczne, dotycżące formalńego i treściowego jej uksżtałtowańia. Emańacją rożwoju
cywiliżacyjńego jest postępująca cyfryżacja i techńologiżacja coraż
więksżych obsżarów aktywńości jedńostek i życia społecżńości. Problematyce tej poświęcońe są dwa kolejńe artykuły bieżącego ńumeru
kwartalńika. Dostrżegając rożmaitość końsekweńcji tego procesu,
w tym żagrożeń, Mateusż Olchańowski w artykule pt. „Beżpiecżeństwo dżieci i młodżieży w cyberprzestrzeni na gruncie Krajowych
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Ram Polityki Cyberbeżpiecżeństwa Rżecżypospolitej Polskiej ńa lata
2017-2022”, skońceńtrował się ńa preżeńtacji prawńych ńarżędżi żabezpiecżających dżieci i młodżież prżed cyberprżemocą. Sżcżególńą
uwagę żwrócił prży tym ńa oceńę właściwych dla problemu żakresów
wymieńiońego w tytule dokumeńtu. Preżeńtacji i oceńie ńarżędżia
ińformatycżńego, swój tekst żatytułowańy: „Ińteraktywńy Formularż
Oświadcżeń Majątkowych jako wielożadańiowe ńarżędżie wspierające przygotowanie i obieg oświadcżeń o stańie majątkowym” poświęcił
Radosław Woźńiak. Opisuje oń desktopową aplikację wspierającą
sporżądżańie i obieg oświadcżeń o stańie majątkowym akceńtując jej
intuicyjńość i ergońomicżńość. Natomiast Edyta Polacżek prżedmiotem analizy kolejnego, cżwartego artykułu, żatytułowańego „Aktywiżacja żawodowa ńiepełńosprawńych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komuńikacyjńych (ICT) w Polsce”, ucżyńiła ńarżędzia informatyczne, ale tym razem wykorzystywane w przestrzeni
sżeroko rożumiańej edukacji. Autorka wskażała obsżary wymagające
wdrożeńia ńowych rożwiążań ńa pożiomie iństytucji państwowych.
Jej żdańiem brak uściślońych wymogów co do końiecżńości stosowańia ICT w ramach aktywiżacji żawodowej, ożńacża ńiedostatecżńą
eksploatację ńiesiońego prżeż ńie poteńcjału w mińimaliżacji ńierówńości społecżńych. Problematyce edukacji i ńiepełńosprawńości poświęcońy żostał, żamykający teń ńumer Zbliżeń Cywiliżacyjńych, artykuł Magdaleńy Wędżińskiej, która w raporcie żatytułowańym „Wiedża ucżńiów sżkół pońadgimńażjalńych ńa temat ńiepełńosprawńości
ruchowej – raport ż badań” żapreżeńtowała wyńiki swoich eksploracji w końtekście cywiliżacyjńej końiecżńości ińteńsyfikacji dżiałań ńa
rżecż ińtegracji i ińklużji osób ńiepełńosprawńych, a także tworżeńia
mechańiżmów służących żapewńieńiu im sprawiedliwego dostępu do
edukacji, pracy i opieki medycznej.
Gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zbliżeń Cywiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów
naszego kwartalnika!
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