OD REDAKCJI
Oddajemy do r k czytelników kolejny
numer
Problemów
ekorozwoju,
pisma
nakierowanego na aspekty społeczne i filozoficzne.
Podj li my prób poszukiwania argumentów dla
odpowiedzi na pytanie sk d wynika powinno
ogranicze narzucanych dzisiaj, aby zapewni
potrzeby przyszłych generacji? Jest to niew tpliwie
zaw one
podej cie
do
problematyki
zrównowa onego rozwoju, aczkolwiek – w mojej
ocenie – fundamentalne. Cywilizacje przeszłe
i obecne w istotny sposób zdeterminowane s przez
wyznawane warto ci, najcz ciej ukształtowane –
przynajmniej w niektórych cywilizacjach – przez
wyznawane religie. Dlatego te w szczególny
sposób warto poleci
artykuł pracy ksi dza
profesora Józefa M. Doł gi Systemy warto ci
w zrównowa onym rozwoju, po wi cony znaczeniu
religii w kształtowaniu koncepcji zrównowa onego
rozwoju. Jest to nowe, bardzo wa ne spojrzenie na
t problematyk .
Wa nym głosem wokół dyskusji o rozwoju
zrównowa onym jest tak e artykuł prof. Andrzeja
Papuzi skiego Filozofia zrównowa onego rozwoju
jako subdyscyplina bada filozoficznych. Do tej pory
traktowano j głównie jako kolejn koncepcj
ekofilozoficzn , czy nie jest ona jednak czym
wi cej?

Wielce istotne s równie głosy ukazuj ce
historyczne
uwarunkowania
zrównowa onego
rozwoju: Zdzisławy Pi tek i Leszka Gawora.
Prowadzona
dyskusja
musi
tak e
uwzgl dnia szczególne wyzwania współczesno ci.
Artykuły prof. Ignacego S. Fiuta i dr Aleksandry
Kuzior podejmuj kwestie rozwoju społecze stwa
medialnego i Internetu. Czy mo na go wykorzysta
do popularyzacji rozwoju zrównowa onego?
Przy okazji pragniemy przypomnie , e –
podobnie, jak to miało miejsce w przypadku
poprzednich edycji – zdecydowali my si na
umieszczenie kompletnych tekstów prezentowanych
artykułów w Internecie, na stronie czasopisma,
adres: http://www.ekorozwoj.pol.lublin.pl. Zapraszamy do odwiedzania tej strony, warto doda , e
zamieszczamy tam tak e informacje odnosz ce si
do
planowanych
spotka ,
konferencji
i workshopów.
I jeszcze wa na informacja. Do komitetu
redakcyjnego zaprosili my dr M. Haliniaka –
Głównego Inspektora Ochrony rodowiska, który
mo e wnie
do naszych rozwa a
aspekty
sterowania jako ci rodowiska oraz prof. T. Banka,
który z kolei podejmuje próby ilo ciowej analizy
„wymiarów” wchodz cych w obr b współczesnego
zjawiska, jakim jest zyskuj ca coraz wi ksz
popularno idea zrównowa onego rozwoju.
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