
Zielona Góra, 1 lipca 2015 roku 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do współredagowania rocznika publikowanego pod auspicjami Insty-

tutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierujemy je do przedstawicieli 

wszystkich dyscyplin polonistycznych. Tematem przewodnim zeszytu, który – jak planujemy 

– ukaże się pod koniec 2017 roku, pragniemy uczynić formułę: Literatura i prasa — związ-

ki, wpływy i zależności. 

Interesują nas wielorakie związki – dawne i współczesne – literatury oraz form dokumentarno-

literackich z prasą. Spośród wielu możliwych proponujemy następujące obszary zagadnień: 

– prasa jako środek upowszechniania kultury języka narodowego (czasopisma językoznawcze, 

artykuły popularno-językoznawcze, rubryki językowe, prasowe porady językowe); 

– prasa jako świadectwo ciągłości tradycji języka literackiego lub źródło przemian językowych; 

– ślady językowych zależności pomiędzy tekstami literackimi i publicystycznymi (np. stylizacje 

tekstów literackich na publicystyczne, obecność charakterystycznych językowych środków lite-

rackich w prasie, typowych konstrukcji językowych właściwych prasie w literaturze, intertekstu-

alność); 

– swoiste związki genologiczne prasy i literatury (gatunki pograniczne: felietony, reportaże, 

obecność gatunków prasowych w literaturze, literackich w prasie itp.); 

– prasa jako środek upowszechniania literatury i wiedzy o literaturze (czasopisma literackie, do-

datki literackie, działy i rubryki literackie); 

– dziennikarskie praktyki pisarzy; 

– wpływ komercjalizacji prasy na pisarstwo; 

– prasowa krytyka literacka – dzieje i gatunki (recenzja książkowa dotycząca dzieł literackich, 

naukowych, publicystycznych i dydaktycznych; przegląd, sprawozdanie). 

Powyższą listę proponowanych zagadnień uznajemy za otwartą, zapraszając Państwa do jej 

dopełniania własnymi przestrzeniami zainteresowań w zakresie związków, wpływów i zależ-

ności pomiędzy literaturą a prasą. 

Do tomu ponadto wejdzie cykl studiów oraz szkiców poświęconych życiu i twórczości Hen-

ryka Sienkiewicza. Do współpracy przy powstaniu tej właśnie minimonografii również za-

chęcamy. 

Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”). 

Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach): 

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz. 

Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie 

debaty naukowej — Sekretariat (kontakt). 
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