
 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Min&"o ponad 25 lat, kiedy po raz pierwszy zosta" 

wprowadzony termin „profesjologia” w pracy popularno-

naukowej K. Czarneckiego Profesjologia w zarysie (Zarys 

nauki o rozwoju zawodowym cz!owieka), Warszawa 1986. 

Termin ten pojawi" si& ponownie w 1996 roku w pracy pt. 

Profesjologia w zarysie K. Czarneckiego i S. Karasia, Radom 

1996. W 2005 roku ukaza"o si& has"o Profesjologia, opracowa-

ne przez K. Czarneckiego i P. Kowolika (Encyklopedia 

Pedagogiczna XXI wieku, pod red. prof. dr. hab. Tadeusza 

Pilcha, tom IV, ss. 935-940). 

Istotnym wydarzeniem dla nowo rodz*cej si& dyscypli-

ny naukowej by"o utworzenie Polskiego Towarzystwa 

Profesjologicznego z siedzib* w"adz w Zielonej Górze 

(Uniwersytet Zielonogórski) i wpisanie go dnia 14.01.2007 r. 

do Krajowego Rejestru S*dowego – Rejestru Stowarzysze% 

pod numerem KRS 0000275732, oraz przyj&cie i zatwierdzenie 

Statutu Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego i powsta-

wanie jego Oddzia"ów Terenowych, np. w Katowicach. 

Zaistnia"y wi&c formalnoprawne warunki dalszego roz-

woju naukowego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa 

Profesjologicznego. Jednym z takich przedsi&wzi&< jest 

opracowany przez zespó" cz"onków PTP, Oddzia" Katowice, 

Leksykon profesjologiczny, jako podstawowa „aparatura” 
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poj&ciowa i terminologiczna nowej dziedziny wiedzy. 

Gromadzenie i opis hase" Leksykonu trwa"y prawie dwa lata 

(2007-2009) i wzi&"y w nich udzia" dziewi&< osób: Anatol 

BODANKO, Kazimierz M. CZARNECKI, Stanis"aw CZY-

GIER, Erwin GONDZIK, Maria KOPSZTEJN, Piotr KOWO-

LIK, Ewa KRAUS, Danuta SZELIGIEWICZ-URBAN, 

Wies"awa TOMASZEWSKA. S* to pracownicy ró?nych 

uczelni wy?szych, funkcjonuj*cych g"ównie na terenie  

Górnego Dl*ska, w tym jeden profesor, szeFciu doktorów  

i dwóch magistrów (doktorantów). 

Jest to pierwsza wersja Leksykonu zawieraj*ca 578 ha-

se", bez ich przet"umaczenia na j&zyki obce, np. angielski  

i rosyjski, i bez zamieszczenia Jród"owej literatury pod 

has"ami. Wspó"autorzy Leksykonu przewiduj* drugie, pe"niej-

sze jego opracowanie z powi&kszeniem równie? listy nowych 

autorów oraz nowych i FciFle zwi*zanych z profesjologi* hase". 

Leksykon profesjologiczny jest zredagowany pod 

wzgl&dem naukowym i edytorskim przez prof. K.M. Czarnec-

kiego, twórc& profesjologii i prof. B. Pietrulewicza, pierwszego 

przewodnicz*cego Polskiego Towarzystwa Profesjologiczne-

go. Zawiera on poza Wprowadzeniem szeF< rozdzia"ów: 

1. Profesjologia – nauka o zawodowym rozwoju cz!owie-

ka, ukazuj*ca narodziny, rozwój i istot& nowej dziedzi-

ny wiedzy, 

2. Has!a profesjologiczne, opracowane przez wymienio-

nych autorów, uj&te alfabetycznie, 
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3. Profesjolog – nowy zawód, ukazuj*cy charakterystyk& 

zawodu profesjologa, jako osoby wysoce wykszta"conej 

do udzielania porad dot. wyboru lub zmiany zawodu, 

4. Biogramy autorów hase!, ukazuj*ce podstawowe in-

formacje o kompetencjach naukowych do ich opraco-

wania, 

5. Literatura 0ród!owa, zebrana w ca"oFci, stanowi*ca 

podstaw& historyczn* i aktualn* problematyk& zawo-

dowego rozwoju cz"owieka (dzieci, m"odzie?y, doro-

s"ych), 

6. Miejsce na brakuj1ce i nowe has!a profesjologiczne, 

w którym b&dzie mo?na umieszcza< i definiowa< bra-

kuj*ce i nowe has"a w posiadanym przez u?ytkownika 

Leksykonie. 

Leksykon profesjologiczny ma s"u?y< przede wszystkim 

jako podstawowa „aparatura poj&ciowa” nowej dziedziny 

wiedzy, jej dalszemu rozwojowi i trwa"oFci istnienia; cz"on-

kom PTP jako „wspólny j&zyk” w porozumiewaniu si& mi&dzy  

sob*; pracownikom naukowo-dydaktycznym innych dziedzin  

wiedzy, np. psychologom, pedagogom, socjologom do 

orientowania si& w tym, czym jest i czym istotnie ró?ni si& 

profesjologia od innych dziedzin naukowych; nauczycielom 

szkó" podstawowych i gimnazjum, zajmuj*cym si& doradz-

twem i poradnictwem zawodowym; pracownikom Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Urz&dom Pracy  

i Doradztwa Zawodowego dla Doros"ych, jak równie? 

rodzicom, posiadaj*cym dzieci w wieku ich zainteresowa% 
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wyborem dziedziny ?ycia zawodowego, poziomu kwalifikacji 

zawodowych, zawodu i szko"y zawodowej. 

Autorzy hase" profesjologicznych prosz* wszystkie zaintere-

sowane osoby o krytyczne, lecz konstruktywne uwagi o treFci 

Leksykonu, a g"ównie zg"aszanie brakuj*cych i nowych hase" 

do jego poszerzonego, nowego przygotowania i wydania jako 

Nowy leksykon profesjologiczny. 

 

     

   K.M. Czarnecki 

 

 

Katowice, grudzie% 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


