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SZANOWNI PAőSTWO,  

CZĞONKOWIE ORAZ SYMPATYCY, 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO. 

 
Z przyjemnoŜciŃ przekazujemy PaŒstwu pierwszy numer ĂPrzeglŃdu 

Terapeutycznegoò. Nasze czasopismo jest oficjalnym organem Polskiego 

Towarzystwa Terapeutycznego, ale kierujemy je do wszystkich os·b, kt·re sŃ 

zainteresowane problematykŃ  dotyczŃcŃ r·Ũnych aspekt·w kwalifikowanej terapii 

oraz zagadnieniami waŨnymi z punktu widzenia rozwoju teorii i praktyki klinicznej. 

PrezentujŃc ĂPrzeglŃd Terapeutyczny Nr 1 (2006)ò, chcemy zwr·ciĺ PaŒstwa 

uwagň na korzyŜci, jakie wynikajŃ z faktu, Ũe ma on formň internetowŃ. JednŃ z zalet 

takiej formy czasopisma jest szybki i nieograniczony dostňp do publikowanych 

materiağ·w, a takŨe moŨliwoŜĺ kontaktowania siň z autorami drogŃ elektronicznŃ. 

InnŃ zaletŃ wykorzystania Internetu jest to, Ũe moŨemy zamieszczaĺ w naszym 

czasopiŜmie takŨe prezentacje przygotowane w programie PowerPoint. Autorzy 

dziňki temu majŃ okazjň przekazaĺ PaŒstwu swoje opracowania w spos·b 

atrakcyjny, z wyraŦnie rozszerzonymi moŨliwoŜciami wizualizacji przedstawianych 

treŜci, w por·wnaniu z tradycyjnŃ formŃ publikacji broszurowych.  

Internetowa forma czasopisma pozwoliğa nam takŨe wprowadziĺ zasadň 

uzupeğniania kaŨdego rocznika nowymi materiağami oraz - archiwizowania kolejnych 

numer·w ĂPrzeglŃdu Terapeutycznegoò. Oznacza to dla wszystkich Internaut·w, 

niezaleŨnie od miejsca zamieszkania, stağy dostňp do systematycznie rozszerzanego 

numeru bieŨŃcego, a w przyszğoŜci takŨe do numer·w archiwalnych. Z pewnoŜciŃ 

nie bez znaczenia jest r·wnieŨ to, Ũe ten dostňp jest aktualnie cağkowicie bezpğatny. 

Stağo siň to moŨliwe wskutek przyjňcia zasady, Ũe autorzy zamieszczanych u nas 

publikacji rezygnujŃ z honorari·w, w zamian za satysfakcjň wynikajŃcŃ z moŨliwoŜci 

zaprezentowania swego opracowania nieograniczonej liczbie odbiorc·w Ŝwiatowej 

sieci internetowej (przewidujemy peğny monitoring wejŜĺ na naszŃ stronň). Sprzyjaĺ 

temu bňdzie takŨe zamieszczanie niekt·rych publikacji w jňzyku angielskim oraz 

angielskie streszczenia przy publikacjach polskich. 



Wszystkich PaŒstwa, zar·wno czğonk·w PTT, jak i osoby spoza Towarzystwa, 

serdecznie zachňcamy do lektury i dyskusji z autorami publikacji, a takŨe - do 

wsp·ğtworzenia ĂPrzeglŃdu Terapeutycznegoò. Z zainteresowaniem czekamy r·wnieŨ 

na PaŒstwa artykuğy, prezentacje i recenzje. JednoczeŜnie informujemy, Ũe 

materiağy, speğniajŃce warunki naszego Regulaminu, kt·re otrzymamy na tyle 

wczeŜnie, Ũe zdŃŨymy je skierowaĺ do recenzji i opracowaĺ redakcyjnie do koŒca 

paŦdziernika bieŨŃcego roku, zostanŃ doğŃczone do ĂPrzeglŃdu Terapeutycznegoò Nr 

1 (2006) - te zaŜ, kt·re otrzymamy po wskazanym terminie, ukaŨŃ siň w kolejnym 

numerze naszego czasopisma. Zasadň tň chcemy stosowaĺ r·wnieŨ w nastňpnych 

latach.  

     

W imieniu Redakcji ĂPrzeglŃdu Terapeutycznegoò pozdrawiam PaŒstwa 

bardzo serdecznie i Ũyczň interesujŃcej lektury. 

 

Dr n. hum. Agata WoŦniak 

REDAKTOR NACZELNY 

redakcja@ptt-terapia.pl 
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