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mlodzieZ}', co znalazlo
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~tnx::aiODl ksztaltowania to:l.samoSci i ich uwanmkowail w Srodowiskach
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iiiiiiiii:MBmato:l.samo8ci w Srodowiskach wielokulturowych i szkoly dla
Wsp61uczestniczyla w grantach mi¢zynarodowych (koordynator
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IDJIDDity Ustav Slovakov, Bekescsaba; National Library ofForeign
w latach 2006-2010). Jest czlonkiem Stowarzyszenia Wspie-

•••
byla analiza opimi licealist6w szk6l dla mniejszosci narodoWyszehradzkiej oraz - jako grupy odmesiema - ich r6wiesmk6w re
w okresie transformacji zwi¥Wtej z akcesj~ tych panstw do Unii
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ksi~. w ksztaltowaniu toi:samosci mlodziei:y szkola, jako srodowisko wt6mej socjalizacji, odgrywa isto~ rol~, zwlaszcza na pograniczach, st¢ tei: podj~ zostal r6wniei:
w pracy tentat instytucjonalnego zaplecza mniejszosci narodowych w postaci szkoly jako
czynmka ksztaltuj~ego ~ toi:samosc.
Na tak zarysowanym tle ksi~ dr Janiny Urban prezentuje si~ szczeg6lme interesuj~o
i - nie waham si~ stwierdzic - w wielu aspektach rna charakter pionierski. Poswi~cona
diagnozie proces6w toi:samosciowych 8rodowisk zr6i:nicowanych kulturowo w okresie
zmiany spolecznej obejmuje niezwykle szeroki obszar zagadnieit. Przyj~ta przezAutork~
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