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Jednou z charakteristik rozvíjející se vědy je také její schopnost reflektovat svůj historický
vývoj a mapovat a analyzovat myšlenkové zdroje, ze kterých vychází a v nichž nachází
ideovou oporu v diskusích k soudobým problémům. Sociální pedagogika má v tomto směru
bohatou historickou tradici, specifickou svým širokým mezioborovým rozpětím i teoretickopraktickým zaměřením. Nalezneme zde osobnosti reprezentující filozofické, filozofickoantropologické, sociologické a pedagogické myšlení, které položily fundament sociální
pedagogiky jako teoretické vědy. Jejich názory na sociální roli výchovy jako stabilizačního
prvku společnosti mohou přinášet odpovědi na hledání podstaty celé řady aktuálních
problémů. Inspirativní je ale také osobní příklad jedinců či hnutí angažujících se v praktické
sociálně výchovné činnosti. Příklady pozitivní sociálně pedagogické práce především
s marginalizovanými jedinci či skupinami mohou být důležitým signálem o potenciálu oboru
pro aktivní řešení současných sociálních a výchovných problémů.
Připravované monotematické číslo časopisu očekává příspěvky orientované na mapování
historických kořenů sociální pedagogiky, přičemž historii oboru lze vztáhnout jak k ideovým
kořenům sociální pedagogiky v období před konstituováním samotného oboru, tak k jeho
myšlenkovým fundamentům 19. a 20. století. Autorské rukopisy mohou být tedy zaměřeny
na následující:
-

myšlenkové proudy směřující k integraci sociálně pedagogického myšlení do
samostatného vědního oboru;
osobnosti sociální pedagogiky a zhodnocení jejich života a díla pro rozvoj oboru;
příklady sociálně pedagogické práce 19. a 20. století;
formulování názorů na pojetí předmětu sociální pedagogiky v historickém kontextu.

Očekávané texty synteticky či analyticky, s oporou o historické prameny či o originální
myšlenková díla vybraných osobností sociální pedagogiky přispějí k poznání historie oboru.
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