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Prezentowany Czytelnikom 30. tom Studiów Metodologicznych  

Redakcja postanowi a po!wi"ci# zagadnieniom metodologicznym i filozo-

ficznym szeroko rozumianych nauk biologiczno-medycznych. Wspó cze-

!nie nale$% one niew%tpliwie do grona najszybciej rozwijaj%cych si" dyscy-

plin naukowych, których wyniki maj% donios e zastosowania praktyczne, 

dlatego te$ ich analiza metodologiczna wydaje si" wa$na nie tylko z po-

znawczego punktu widzenia. 

W tomie s% prezentowane artyku y po!wi"cone ró$nym aspektom pro-

cedur badawczych stosowanych w medycynie i naukach biologicznych 

oraz problemom rozwa$anym w humanistycznej refleksji nad tymi dyscy-

plinami. Czytelnik b"dzie mia  okazj" zapozna# si" z najwa$niejszymi 

wspó czesnymi koncepcjami choroby (Jaros aw Sak), w tym równie$  

w zakresie psychiatrii (Andrzej Kapusta), ogóln% charakterystyk% proce-

dury diagnostycznej i terapeutycznej (Mariusz Banasiak), zagadnieniami 

zwi%zanymi z ocen% wiarygodno!ci danych klinicznych (Tomasz Rzepi&-

ski), jak równie$ problemem zwi%zku pomi"dzy religijno!ci% a zdrowiem 

(Jakub Pawlikowski).  

W drugiej grupie znajduj% si" artyku y dotycz%ce zagadnie& metodolo-

gicznych nauk biologicznych. Tekst Piotra Rzymskiego i Barbary Ponie-

dzia ek w wyczerpuj%cy sposób przedstawia b "dy metodologiczne pope -

nione w badaniach dotycz%cych mo$liwo!ci wyst"powania $ycia opartego 

na arsenie. Artyku  Magdaleny Reuter wprowadza Czytelnika w proble-

matyk" bada& nad !wiadomo!ci% prowadzonych z perspektywy kognityw-

nej,  %cz%cej wyniki uzyskane w dyscyplinach biologicznych z refleksj% 

filozoficzn%. Ostatni artyku  w tej grupie, autorstwa Marcina Jusia, jest 

po!wi"cony zagadnieniu redukcji w naukach biologicznych. 



Trzeci obszar analiz obejmuje humanistyczne aspekty refleksji nad 

dyscyplinami biologiczno-medycznymi. Artyku  Ma gorzaty Dereniow-

skiej dotyczy spo ecznych czynników kszta tuj%cych spory podejmowane 

w kontek!cie rozwoju ekologii stosowanej. W tek!cie Andrzeja W. No-

waka s% analizowane zasadnicze problemy zwi%zane z próbami demokra-

tyzacji debaty po!wi"conej terapiom medycyny niekonwencjonalnej.  

Z kolei Andrzej Pa! podj%  refleksj" nad genez% bioetyki.   

Redaktor niniejszego tomu ma nadziej", $e zamieszczone w nim arty-

ku y zwróc% uwag" nie tylko filozofów, lecz tak$e badaczy uprawiaj%cych 

nauki biologiczno-medyczne na wa$ne metodologiczne aspekty praktyki 

badawczej tych nauk.    
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