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Uvodni uredniški teksti običajno služijo temu, da na kratko povzamejo vsebino 
zbornika, tako da se po eni strani dotaknejo teme vsakega posameznega pris-
pevka, hkrati pa izpostavijo osrednjo nit, ki jih povezuje in drži skupaj. Pri tem 
si po navadi predstavljamo dve možnosti: bodisi naj bi tekste združevala enaka 
optika oziroma pozicija opazujočega, bodisi gre za isti objekt, ki se ga opazuje 
iz različnih zornih kotov ali se do njega pristopa na različne načine, določene s 
posamezno stroko ali znanstveno disciplino. Slednji pristop velja v spoznavnem 
smislu za veliko bolj odprtega, kljub temu, da je problem kot objekt raziskave 
v večini primerov že vnaprej določen. Zanj se namreč predpostavlja, da ob-
staja kot pred-obstoječa stvar, skrita pod koprenami subjektivnega doživljanja. 
Oba omenjena pristopa namreč pesti ista spoznavna pogojenost, kajti tako 
v enem kot v drugem primeru je problem kot objekt raziskave zastavljen že 
vnaprej, saj obstaja kot sestavna komponenta pred-obstoječega problemskega 
polja pripadajočega sferi neke splošne gotovosti. To polje je konstitutivni pogoj 
oziroma dejavnik diferenciacije tako same optike, kot objekta, ki ga opazujemo. 
Šele na podlagi teh primarnih, splošno gotovih in domnevno samoumevnih 
dejavnikov ga lahko sekundarno opazujemo kot zunanjega in neodvisnega ozi-
roma kot objektivno dejstvo, ki se nahaja izza ali izpod vsega, kar je odvisno 
od našega doživljanja.
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