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Szanowni Państwo, 

w roku 2021 ukaże się kolejny, siódmy, numer „Filologii Polskiej” – czasopisma Instytutu 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które od 2015 roku wychodzi w nowej 

zmienionej formule.  

Ważnym priorytetem, jaki przyjęliśmy opracowując formułę czasopisma, jest łączenie 

najlepszych tradycji zielonogórskiej polonistyki z najnowszymi kierunkami studiów w 

zakresie  językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam, by aktywnie włączać się w 

wymianę myśli filologicznej, a także – by zasilać współczesną humanistykę refleksją, 

wyrastającą z badań prowadzonych m.in. przez lubuskich naukowców. Jednym z nich był 

Profesor Czesław P. Dutka, założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Teorii Literatury IFP, 

który odszedł od nas 10 stycznia 2020 roku. Jego pamięci dedykujemy przyszłoroczny tom.  

Pragniemy, aby tematyka planowanego numeru nawiązywała do badań uprawianych przez 

Profesora Czesława P. Dutkę, ufając, że tak profilowane przedsięwzięcie nie będzie 

ograniczeniem. Zainteresowania naukowe Profesora oraz jego osiągnięcia ze względu na ich 

rozległość i wagę okazują się niezwykle cenne, w efekcie zawsze inspirujące: obejmują 

przecież nie tylko problemy historyczno- i teoretycznoliterackie, lecz także kwestie sięgające 

różnych dyscyplin wiedzy oraz ich styków, w tym estetyki czy aksjologii. Właśnie na te 

ostatnie warto położyć nacisk, dlatego zachęcamy do namysłu nad zagadnieniami z kręgu 

literatury, języka oraz wartości. 

Zapraszamy zatem do refleksji zogniskowanej wokół pary zasadniczych bloków 

tematycznych; pierwszy – proponujemy – żeby  dotyczył obszarów badawczych uprawianych 

przez Profesora Czesława P. Dutkę (I.), natomiast drugi – zagadnień z zakresu estetyki i 

wartościowania (II.). W pierwszym przypadku wskazujemy jedynie hasła wywoławcze, które 

można podejmować wielokierunkowo i w rozmaitych ujęciach dzięki odrębnym 

perspektywom badawczym, w drugim – definiujemy wykaz możliwych tematów, zakładając, 

że  sygnalnie zasugerowana problematyka ma charakter otwarty.  

I. Kontynuacje: bohater Kordianowski – Norwid – gatunki literackie – metodologia badań 

literackich – krytyka literacka 

II. Estetyka i aksjologia w języku, literaturze, kulturze oraz mediach:  

– idee i wartości w języku, literaturze, mediach; 

– ideał estetyczny oraz ideał etyczny w świecie kultury, literatury, mediów; 

– aksjologiczne uwarunkowania i konteksty badań językowych, historyczno- i teoretycznoli-

terackich; 

– współczesne dylematy etyczne w zwierciadle literatury i języka; 

– kultura, literatura, język wobec przemian aksjologicznych zachodzących we współczesnym 

świecie;  

– autorytety jako źródła wartości w literaturze, języku, kulturze; 

– egzystencjalno-etyczny wymiar tekstów kultury.  



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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* 

1. Na kompletne materiały do publikacji oczekujemy do końca listopada br.  

2. Do końca października prosimy o zgłoszenie tekstu do publikacji wraz z imieniem i 

nazwiskiem autora (tu krótki biogram, 3-5 zdań w 3. os.), numerem ORCID, afiliacją, 

tytułem, streszczeniem po polsku i angielsku oraz słowami kluczowymi (3-5) we 

wspomnianych językach. W razie wątpliwości – kontakt (jw.).  

Rocznik dostępny jest on-line w ramach open access.  

Wydania internetowe – http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-

naukowy-uz/83-wydania-internetowe. 

Uprzejmie prosimy o respektowanie terminowości, co pozwoli zachować pożądaną 

systematyczność w ogłaszaniu kolejnych numerów rocznika. 

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz/82-sekcje-stale-regionalia-varia
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz/79-sekretariat-kontakt
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz/83-wydania-internetowe
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz/83-wydania-internetowe

