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PRZEDM OW A

Dzieje łódzkiej germanistyki były już nie raz przedmiotem gruntownej 
analizy. Jej historia składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych etapów, 
tj. z etapu pierwszego, przypadającego na lata 1945-1952, kiedy to decyzją 
M inisterstw a Szkolnictwa Wyższego skasowano w większości polskich 
uczelni katedry neofilologiczne, w tym m. in. i germanistykę na Uniwersytecie 
Łódzkim, kierowaną przez znanego uczonego profesora Zdzisława Żygulskiego, 
oraz z etapu drugiego, kiedy to w roku 1964 nastąpiło ponowne otwarcie 
filologii germańskiej UŁ.

W roku 1994 obchodziliśmy więc trzydziestolecie ponownego otwarcia 
filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku jubileuszowym możemy z zadowoleniem spojrzeć na dorobek 
minionych lat. Z  m urów łódzkiej germanistyki wyszło ponad 1500 magistrów 
filologii germańskiej, pracownicy naukowi jednostki sięgnęli po stopnie 
doktora i doktora habilitowanego, a także po tytuły profesorskie.

W ram ach bezpośrednich umów partnerskich nawiązanych w minionych 
latach, m. in. z uniwersytetami i wyższymi szkołami pedagogicznymi w Gies
sen, Regensburgu, Passau. Chemnitz oraz Zwickau łódzcy germaniści mieli 
możliwość odbyć cały szereg staży naukowych w tych i innych miastach. 
W spółpraca z takimi instytucjami, jak  Hum boldt-Stiftung, Deutscher A ka
demischer Austauschdienst, Deutsches Polen-Institut, Österreichische Gesell
schaft für Literatur pozwoliła na kolejne, cenne wyjazdy naukowe do 
Niemiec i Austrii.

Jednym z najważniejszych mierników poziomu naukowego każdej jednostki 
naukowej jest liczba i jakość publikacji jej pracowników. Pracownicy 
łódzkiej germanistyki, od roku 1981 działający w dwóch niezależnych 
katedrach: K atedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz 
K atedrze L iteratury Niemieckiej opublikowali kilkaset pozycji zarów no 
w kraju, jak  i zagranicą.
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4 Przedmowa

Tom  niniejszy nosi nazwę Folia Germanica i jest pierwszym z nowej 
serii germanistycznych zeszytów, wspólnej dla obu katedr germanistyki 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on bezpośrednim kontynuatorem wcześniejszych 
serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia 
Litteraria czy Folia Linquistica. Dotychczas ukazało się ok. 20 tomów 
z pracami łódzkich germanistów w ram ach „A cta Universitatis Lodziensis“ , 
nowa nazwa serii Folia Germanica kontynuuje więc dotychczasową tradycję 
i osiągnięcia wcześniejszych publikacji.
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