Uvodna beseda
Pred vami je prva številka letnika 33 (1994), Letos jih bo izšlo šest. Zadnja številka bo mednarodna,
v angleščini, z izbranimi članki domačih in tujih avtorjev o novih psihosocialnih dejavnostih na
Vzhodu in Zahodu. V njej ne bodo samo ponatisi v prevodu, ampak tudi prvi natisi nekaterih tujih
avtorjev.
Ker se mora ta številka finančno sama pokriti, je nekoliko dražja. Upamo pa, da bomo kmalu
dobili odobrena sredstva za leto 1994 in bodo naslednje številke lahko cenejše.
Ta številka prinaša zelo raznovrstna besedila. Upamo, da bo v prihodnjih številkah raznovrstnosti
še več; da se bo v njih znašel še kakšen intervju, pa kakšno pismo bralcev, pa kakšna strokovna
polemika itn. Okostje pa seveda ostajajo članki o teoriji in praksi socialnega dela in z njim povezanih
področij.
Časopis Socialno delo bo letos poravnal dolgove, ki jih je podedoval iz časov, ko je izhajal zelo
neredno in so se začela kopičiti besedila za objavo v številkah, ki potem niso nikoli izšle. Marsikatero
besedilo je še vedno aktualno; druga so se avtorji odločili predelati.
Članek Blaža Mesca obravnava zanimive vidike akcijskega raziskovanja in pokaže, kako je lahko s
strožjo konceptualno in metodološko omejitvijo - potem ko ga očistimo ideološke navlake - akcijsko
raziskovanje zelo koristno raziskovalno orodje.
Sonja Borštnar daje v svojem prispevku dober pregled čez sodobna evalvacijska prizadevanja. Na
to temo se navezuje obsežna problematika, ki se pokaže tudi v nadaljevanju te številke.
Nada Stropnik opozarja, da prostovoljnega dela ne moremo enostavno zagovarjati z ekonomskega
vidika, ker računica v resnici ni tako enostavna. Na dobro opredelitev njegovih drugih kvalitet še
čakamo. L. Lorber, I. Lorenčič in M. Wozniak so nam posredovali svojo izkušnjo, ki je, kakor
kaže, dobra, vendar še ni zadovoljivo evalvirana, kar je seveda v zvezi z dejstvom, da sta metodologija
in konceptualizacija evalvacije pravzaprav šele v delu.
Milko Poštrak je prispeval uvod v svoje raziskovanje (zlasti mladinskih) subkultur. Poznavanje
konkretnih subkultur in splošno razumevanje njihove vloge in morda funkcije v družbeni strukturi
sta nujna za vsakogar, ki dela na področju socialnega dela in z njim povezanih področij - šele tako
lahko npr. razume, da ne deluje v miselno in vrednostno homogenem svetu.
Darja Zaviršek nadaljuje svoja antropološka raziskovanja z vidika "ženskih študij"; tokrat nam
predstavi oddelek v psihiatrični bolnici in življenjsko zgodbo, ki je povezana z njim kot habitusom
ali kar determinanto pacientkinega življenja.
Izmed ostalih prispevkov bi opozorili na projekt, ki se ga je v okviru našega časopisa lotil Srečo
Dragoš - obdelava vprašalnikov, ki smo jih poslali na naslove izvajalcev novejših psihosocialnih
dejavnosti. Objavili jih bomo v informacijo, saj ta o teh dejavnostih javnosti navadno ni zlahka
dostopna, in tudi za pregled čez dejavnosti, ki pri nas dejansko obstajajo. Izhajamo iz podmene, da
dejavnost, o kateri nismo prejeli zaprošenih odgovorov, ni zanimiva za širšo javnost, ali pa izvajalec
ne zaznava potrebe, da bi jo javno predstavil, in če je tako, potem verjetno spet ni zanimiva za širšo
javnost.
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