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ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI  
NA ŁAMACH CZASOPISMA NAUKOWEGO 
„TEMATY I KONTEKSTY” (RZESZÓW 2012) 

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem nowego numeru 
czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”, które stanowi kontynuację 
„Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia 
Literatury”. Nowy numer „Tematów i Kontekstów” ukaże się w ostatnim kwartale 
2012 roku i zostanie poświęcony pracom polonistycznym o charakterze dokumen-
tacyjnym oraz edytorskim – stąd jego tytuł: „Z archiwum polonisty”. Redakcja 
zamierza opublikować w nim nadesłane materiały archiwalne w opracowaniu 
edytorskim (teksty literackie różnych epok, korespondencję polskich pisarzy itp.), 
a także rozprawy i artykuły, których tematem będą zagadnienia tekstologiczne 
oraz szeroko pojęta dokumentacja polskiego życia literackiego. Zachęcamy rów-
nież do nadsyłania sprawozdań, komunikatów oraz recenzji. 

Koncepcja czasopisma przewiduje tematyczny dobór tekstów (publikowa-
nych w dziale rozpraw i artykułów), a także działy recenzji, sprawozdań i ko-
munikatów. Redakcja zakłada publikację tekstów w języku polskim oraz stresz-
czenia w języku angielskim. Podobnie jak poprzednie numery, również ten bę-
dzie dostępny w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pod adresem: 
http://www.univ.rzeszow.pl/ifp/zeszyty_naukowe/index.php. 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania prac do bieżącego numeru „Tematów i Kon-
tekstów”. Uprzejmie prosimy, by objętość tekstów źródłowych, a także rozpraw i arty-
kułów nie przekraczała jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 tysięcy znaków). 

Materiały przeznaczone do publikacji (w formie wydruku komputerowego 
wraz z zapisem elektronicznym, z dołączeniem adresu e-mail lub numeru telefo-
nu) można składać do 30 maja 2012 roku w pokojach 107 lub 136, w Sekretaria-
cie Instytutu Filologii Polskiej (pokój 135) lub przesłać na wybrany adres poczty 
elektronicznej: zenon.ozog@gmail.com lub marekstanisz@gmail.com.  


