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Jeszcze w tym roku kalendarzowym planowane jest ukazanie się
pierwszego, po reaktywacji, numeru Nowin Psychologicznych. Czasopismo ukazywać się będzie pod zmienioną nazwą Nowiny Psychologiczne. Diagnoza.

Nowiny Psychologiczne. Diagnoza
Nowiny Psychologiczne to czasopismo PTP wydawane przez PTP od 1981 roku. Początkowo jako dwumiesięcznik, następnie jako kwartalnik. Pierwsze numery redagowali Jerzy Mellibruda i J. Bakanacz. Wieloletnim
redaktorem naczelnym, w tym redaktorem ostatnich wydanych numerów była Anna Strzałkowska. W czasopiśmie ukazywały się przede wszystkim artykuły związane z praktyką psychologiczną, ale także recenzje
książek, informacje o konferencjach, szkoleniach i działaniach PTP.
Przez ostatnie kilka lat Zuzanna Toeplitz, jako nowy redaktor naczelny, podejmowała działania mające doprowadzić do reaktywacji czasopisma. Opracowano na nowo koncepcję czasopisma. Nowe numery miały
ukazywać się pod rozszerzonym tytułem: Nowiny Psychologiczne. Diagnoza. Ostatecznie jednak Zuzanna Toeplitz zrezygnowała z funkcji redaktora. W połowie 2017 roku Zarząd Główny PTP powołał na stanowisko
redaktora Maję Filipiak. W lutym 2018 roku podczas posiedzenia komisji finansowej PTP władze PTP podjęły decyzje o sfinansowaniu w 2018 roku podstawowych prac niezbędnych do reaktywacji czasopisma, w
efekcie w marcu 2018 roku ponownie ruszyły prace nad reaktywacją Nowin. Obecnie zespół redakcyjny
tworzą: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS, Lublin, Sekcja Diagnozy PTP), dr Ewa Goryńska
(Uniwersytet Warszawski), dr Beata Mańkowska (Uniwersytet Gdański), dr Agata Potapska (Sekcja Diagnozy PTP, Poradnia Psychologiczna w Puławach), dr Piotr Zieliński (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w
Warszawie) oraz Bartosz Zalewski (Uniwersytet SWPS, Sekcja Diagnozy PTP). Prace zespołu koordynuje
Maja Filipiak (Sekcja Diagnozy PTP, Uniwersytet SWPS). Do końca czerwca zespół opracował podstawowe
wytyczne dotyczące tekstów, jakie będą ukazywały się na łamach czasopisma. W Nowinach ukazywać
się będą recenzowane artykuły dedykowane przede wszystkim psychologom praktykom zajmującym się na co dzień zadaniami diagnostycznymi. Będą to m.in. teksty przeglądowe, studia przypadków, rekomendacje dotyczące narzędzi diagnostycznych, teksty komentujące złożone uwarunkowania
praktyki diagnostycznej w różnych obszarach, a także teksty teoretyczne, czy recenzje książek.
Na okres wakacyjny zaplanowane są:
 prace nad powstaniem internetowej strony sprzedażowej czasopisma, która zawierać będzie informa-

cje o bieżących numerach oraz – stopniowo także o numerach w ubiegłych lat. Każdy numer czasopisma będzie można kupić zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
 prace nad kompletowaniem zawartości merytorycznej pierwszych, po reaktywacji, numerów czasopi-

sma.
Wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane współpracą w zakresie przygotowywania tekstów do kolejnych numerów Nowin zapraszamy do kontaktu z redakcją!
Prosimy o wiadomości na adres: nowinypsychologiczne.diagnoza@gmail.com

