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Skrypt Wiktymologia adresowany jest przede wszystkim do studentów kierun-

ków prawa, pedagogiki (w tym zw³aszcza o specjalnoœci „Resocjalizacja”), psycho-

logii, bezpieczeñstwa. Mo¿e byæ równie¿ przydatny w systemie szkolenia s³u¿b

mundurowych (w tym przede wszystkim Policji oraz S³u¿by Wiêziennej), a tak¿e

aplikantom: s¹dowym, prokuratorskim, kuratorskim. W pewnym zakresie mo¿e rów-

nie¿ byæ pomocny w pracy s³u¿b socjalnych.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e jakkolwiek wiktymologia jest dyscyplin¹

m³od¹, to jednak w obszarze jej zainteresowania znalaz³o siê stosunkowo du¿o

z³o¿onych problemów badawczych. Z uwagi na to nie jest mo¿liwe nawet skrótowe

przedstawienie ich wszystkich. Wybór zagadnieñ opisanych w skrypcie zosta³ po-

dyktowany koniecznoœci¹ uwzglêdnienia kwestii podstawowych lub takich, które

z racji swojej aktualnoœci, przydatnoœci dla praktyki b¹dŸ nowoœci zas³uguj¹ na uwa-

gê. Przyjêcie takich kryteriów doboru treœci pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z dydak-

tycznym charakterem opracowania, ale tak¿e ma na wzglêdzie mo¿liwoœæ jego wy-

korzystania w sferze praktyki. Z uwagi na to szerzej zosta³a podyktowana

problematyka ró¿nego typu uzale¿nieñ, problematyka samobójstw, zagadnienia wik-

tymizacji penitencjarnej oraz przeciwdzia³ania przestêpczoœci. Spo³eczne znaczenie

tych problemów nie budzi w¹tpliwoœci. W ograniczonym zakresie natomiast przed-

stawiona zosta³a tematyka odnosz¹ca siê do ustalenia statusu wiktymologii w syste-

mie nauk, okreœlenia jej zadañ, ram wspó³pracy z innymi naukami wykorzystywany-

mi pomocniczo do realizacji przedmiotu badañ, problematyka zagro¿eñ œrodowiska

naturalnego oraz nadu¿yæ w³adzy. W opracowaniu zosta³o pominiête zagadnienie

rozwoju wiktymologii w p³aszczyŸnie historycznej, a tak¿e problematyka metodolo-

gii badañ wiktymologicznych.

Kryterium wyboru treœci podjêtych w opracowaniu by³a przydatnoœæ dla podsta-

wowego zapoznania z treœci¹ i specyfik¹ przedmiotu, daj¹ca niezbêdne podstawy do

samodzielnych poszukiwañ celem uzupe³nienia interesuj¹cych problemów na grun-

cie literatury wiktymologicznej oraz literatury nauk pomocniczych.

Skrypt wykorzystuje najczêœciej proponowan¹ dla przekazu dydaktycznego

systematykê wyk³adu, jedynie w niektórych przypadkach wykazuj¹c pewne od-

stêpstwa.



Dydaktyczny charakter opracowania mia³ wp³yw na decyzjê o zasadnoœci powtó-

rzeñ niektórych treœci tak, aby u³atwiæ ich zrozumienie i przygotowanie studentów do

egzaminu.
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