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RÓŻNE

"ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI"

Wydawnictwo ukazuje się od 1957 r. - najpierw pod nazwę "Ze

szyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", a od 1973 - jako 

"Acta Universitati8 Nicolai Copernici" - w ramach serii Nauki Hu- 

manistyczno-Społeczne. Zeszyt 1, ogólnohumanistyczny, obejmował 

prace z filologii polskiej, historii sztuki i historii, natomiast 

od zeszytu 2 (R. 1959) została wyodrębniona podseria: Filologia 

Polska, oznaczana kolejnymi cyframi rzymskimi, z tym, że od zeszy

tu 38 (R. 1970) (Fil. Pol. VIII) ukazuję się na przemian tomy po

święcone nauce o języku (sygnowane: językoznawstwo) i nauce o li

teraturze (sygnowane: literatura).

Pierwszym redaktorem Działu Nauk Humanistyczno-Społecznych 

(do Fil. Pol. VII: 1967) był Bronisław Nadolski. Z chwilę podzia

łu wydawnictwa na dyscypliny językoznawcze i literackie zaczął on 

redagować już tylko zeszyty zawierające materiały z historii lite

ratury polskiej i teorii literatury. Zmiana na stanowisku redakto

ra naukowego nastąpiła w momencie podjęcia prac nad woluminem 

Fil. Pol. XV: 1979; wtedy to redakcję literaturoznawcze przejął 

Derzy Speine.

W tomach literaturoznawczych zamieszczano od początku przede 

wszystkim artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych ówczesnej 

Zespołowej Katedry Literatury Polskiej, a następnie Instytutu Fi

lologii Polskiej UMK, jednakże sporadycznie drukowano także (i
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drukuje się) studia i fragmenty rozpraw nauczycieli akademickich 

z sęsiednich uczelni pedagogicznych (Bydgoszczy i Olsztyna), tyci* 

zwłaszcza, którzy otwierali lub zamierzali otworzyć na Uniwersyte

cie Toruńskim swoje przewody doktorskie i habilitacyjne, Sę to 

teksty zarówno autorów znanych i cenionych w naukowym środowisku 

polonistycznym, jak i adeptów wiedzy filologicznej, dla których 

publikacja w AUNC stanowić mogła zachętę do dalszych prac badaw

czych, Artykuły dotyczę tematyki dość zróżnicowanej, niemniej w 

większości koncentruję się na wybranych problemach literatury 1 

kultury polskiej XIX 1 XX wieku - wyjętkowo tylko, w niektórych 

wcześniej wydanych zeszytach znajduję się materiały kronikarskie, 

biograficzne i bibliograficzne. Oto ich rejestr: Nauki Humanisty- 

czno-Społeczne, z, 1: Konferencja naukowa poświęcona oddziaływa

niu rewolucji 1905-1907 na Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie;

Fil, Pol, VII: W siedemdziesięciolecie Profesora Konrada Górskie

go; Fil. Pol. IX: Droga naukowa Waleriana Preisnera; Fil. Pol.

XI: Wieczór poświęcony pamięci prof. dra Romana Pollaka; Fil. Pol. 

XVI: Bibliografia prac profesora dra Bronisława Nadolskiego.

W jednym zeszycie (Fil. Pol. XVI: 1979), opracowanym przez 

Franciszka Pepłowskiego i dedykowanym prof. Nadolsklemu przez je

go uczniów i przyjaciół (m.in. P. Buchwald-Pelcowę, K. Górskiego, 

M. Kaczmarka, 0. 1 E. Kotarskich, K. Mężyńskiego, Z. Nowaka,

3, Pelca, A, Sajkowskiego, 3, Starnawskiego), zebrano studia z 

dziejów literatury i piśmiennictwa - głównie epoki staropolskiej, 

w innym (Fil. Pol, XXI: 1982) pomieszczono artykuły traktujęce o 

"kontekstach literatury" (takim właśnie hasłem oznaczony został 

ów zsszyt); znalazły się tu m.in, prace: B. Domańska "Problematyka 

kultury w historiografii polskiej XIX wieku"; 3, Bełkot "Leona 

Chwistka myśli o odrodzeniu kultury"; 3,M, Kasjan "O badaniach
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nad genezą i przemianami zagadki"; A. Stoff "Uwagi o poetyce 1 

estetyce filmu science-fiction".

W planie wydawniczym UMK na każdy rok przewidziane są dwa ze

szyty: językoznawczy i literaturoznawczy, Z zakresu historii lite

ratury i kultury polakiej oraz teorii literatury opublikowano do

tychczas (łącznie z pierwszymi, zbiorowymi zeszytami filologiczny

mi) 21 tomów. Ostatni zeszyt literaturoznawczy (Fil. Pol. XXX) wy

szedł z drukarni w r. 1987; następne dwa są w druku 1 przygotowa

niu redakcyjnym« Nakład w ostatnich latach utrzymuje się na pozio

mie 400-500 egzemplarzy, a objętość w granicach 9-11 arkuszy dru

karskich. Wszystkie artykuły naukowe są zaopatrzone w streszczenia 

w języku obcym: do Fil. Pol. VIII - w jęz. angielskim, do Fil. Pol. 

XVIII - w jęz. niemieckim, do Fil. Pol. XXX - znowu w jęz. angiel

skim1.

Adres redakcji: Dział wydawnictw UMK, ul. Fosa Staromiejska 

3, pok. 17, 87-100 Toruń.

i
W kolejnych zeszytach "Biuletynu Polonistycznego" w dziale 

"Noty Informacyjne" wkładka zamieszczane są streszczenia prac z 
odpowiednich numerów "Acta Universitati8 Nicolai Copernici".
(Przyp. redakcji.)
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