
Od Redakcji
Trzynasty tore Dydaktyki Matematyki ujrzał wreszcie światło 
dzienne po wielu miesiącach starań, i to właściwie jako 
publikacja incydentalna, wydana dzięki uprzejmości 
kierownictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, które 
udostępniło bazę poligraficzną uczelni. Bowiem czasopismo od 
•1990 roku nie miało wydawcy, a środki, jakie może na nie 
przeznaczyć Polskie Towarzystwo Matematyczne, są nader 
skromne. Począwszy od tomu 14 Dydaktyka Matematyki bedzie 
współwydawana przez PTM i WSP w Krakowie.

Jest to pierwszy tom przygotowany przez nowy zespół, 
powołany - wraz z Kolegium Redakcyjnym - przez Walne Zgroma
dzenie PTM we wrześniu 1990 roku. W związku z tym wydaje sie 
słuszne przypomnieć cele i . program czasopisma, które
sformułowała Zofia Krygowska, inicjatorka jego powstania i 
redaktor do roku 1988.

Seria Wydawnicza Dydaktyka Matematyki ma służyć 
upowszechnieniu w Polsce teoretycznych analiz i empirycznych 
badań rozwijanych w ramach dydaktyki matematyki. Polskie 
Towarzystwo Matematyczne adresuje ją do wszystkich, którzy 
sie teoretycznymi podstawami matematycznego kształcenia i 
ich praktycznymi zastosowaniami interesują. Zawierać bedzie 
artykuły o charakterze ogólnym i metodologicznym, rozprawy w 
całości lub w streszczeniach, sprawozdania z prowadzonych 
badań, informacje bibliograficzne i recenzje, sprawozdania z 
ważniejszych kongresów i konferencji poświeconych problemom 
matematycznego kształcenia, informacje o działalności 
ośrodków dydaktyki matematyki w kraju i za granicą, 
przekłady interesujących prac publikowanych w innych 
krajach.

Chcielibyśmy ten program jak najlepiej nadal 
realizować. Możemy to czynić na dwa sposoby: przez selekcje 
nadsyłanych prac i przez zamawianie artykułów. Jednak prac
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napływa na ’ nasz adres zbyt mało, a zamawianie artykułów 
stało się bardzo trudne od chwili, gdy ze względów 
oszczędnościowych postanowiono nie wypłacać honorariów 
autorski ch.

Intencja nowego zespołu jest pozyskanie czytelników 
spośród nauczycieli matematyki. Chcielibyśmy bowiem 
zwiększyć "jego wpływ na praktykę nauczania. Nie ukrywamy 
też, że liczymy na częściowe pokrycie kosztów produkcji 
czasopisma wpływami z jego sprzedaży. Postaramy sie wiec, by 
czasopismo było dla tego środowiska fizycznie dostępne (do
tychczas cały prawie nakład 300 egzemplarzy rozchodził sie w 
środowiskach akademickich), a także by każdy tom zawierał 
artykuły o treści wiążącej się bezpośrednio z praktyka nau
czania. (Niniejszy tom dobrze chyba ilustruje te zasadę.) Ta 
intencja motywowane też było włączenie osób związanych z 
oświata do Kolegium Redakcyjnego.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne, a także 
sugestie i propozycje. Oczekujemy też na prace; autorów 
prosimy o zapoznanie się z instrukcja na wewnętrznej stronie 
okładk i.

Stefan Turnau
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