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Szanowni Państwo,
Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny
numer Nowej Audiofonologii. Wydawana jest ona
ponad trzy lata i ostatnio została umieszczona przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na liście
czasopism naukowych na rok 2015.
W prezentowanych w numerze artykułach
problematykę wiodącą stanowią tym razem mowa
i język w ujęciu wieloaspektowym, z uwzględnieniem
przede wszystkim metod, technik i narzędzi
przeznaczonych do ich oceny, stosowanych w Polsce
i na świecie, zarówno w badaniach naukowych,
jak i w praktyce. Autorzy tekstów omawiają m.in.
zagadnienie oceny płynności mowy, artykulacji głosek
z zastosowaniem analizy akustycznej, prozodii mowy
czy też słownictwa, przechodząc do przeglądu testów
przesiewowych pozwalających na badanie umiejętności czytania i pisania. Przedstawione zostało
także zagadnienie diagnozy i usprawniania słuchu fonematycznego, m.in. w formie studium
przypadku poświęconego pacjentowi z implantem pniowym. Tematem kolejnego artykułu,
napisanego w ujęciu historycznym, są testy wykorzystywane od wielu lat w praktyce klinicznej
w badaniach audiometrii słownej.
W ostatnich miesiącach tego roku miały miejsce w Kajetanach m.in. wydarzenia konferencyjne,
o których można powiedzieć, że weszły już do tradycji corocznych spotkań organizowanych przez
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. W tym numerze Nowej Audiofonologii czytelnicy znajdą
obszerne z nich relacje. Mowa tu o Konferencji dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją
na dźwięki oraz ich rodzin i bliskich, a także o VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Słucham,
więc potrafię – Listening is I can” z udziałem gościa z Belgii. W tej części Nowej Audiofonologii
znalazły się ponadto sprawozdania z konferencji zagranicznych, w tym z międzynarodowego
kongresu dotyczącego systemów wspomagających słyszenie na drodze przewodnictwa kostnego,
który odbył się w Kanadzie, i kongresu Tanzańskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego,
w których uczestniczył zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Zapraszam Państwa do lektury bieżącego numeru Nowej Audiofonologii, a także do udziału
w tworzeniu naszego czasopisma, by mogło jak najlepiej spełniać pokładane w nim oczekiwania
i służyć środowiskom związanym z działalnością na rzecz osób z zaburzeniami słuchu, mowy
i komunikowania się z otoczeniem.
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