
Niniejszy specjalny numer Academic Journal of Modern Philology jest w znacznej mierze owocem 

rozważań  i  badań  prowadzonych  przez  młodych  badaczy  Kolegium  Doktorskiego  Wydziału  

Filologicznego  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Zechcieli  się  oni  wspólnie  pochylić  nad  tematem  

„Miasto  oczami  filologa”,  dlatego  też  znakomita  większość  artykułów  zamieszczonych  w  tym  

tomie  wpisuje  się  właśnie  w  tę  problematykę. Swoje teksty nadesłali także badacze bardziej 

doświadczeni – z kraju i z zagranicy – którzy również chcieli podzielić się wynikami prowadzonych 

przez siebie badań, włączając się tym samym w międzynarodowy dyskurs naukowy. 

Miasto  –  to  temat  bardzo  pojemny,  złożony  i  interdyscyplinarny  ze  swej  natury.  Tak  

samo  zresztą  jak  nauki  filologiczne,  w  których  odnaleźć  można  całe  spektrum  zakresów  i  

specjalności.  Niniejszy  tom w pełni oddaje ów interdyscyplinarny charakter pracy filologów. 

Znalazły się tu teksty z obszaru literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, 

realioznawstwa czy filmoznawstwa. Z kolei międzynarodowy charakter prezentowanych w numerze 

badań widać wyraźnie w warstwie językowej – oprócz artykułów zredagowanych po polsku, 

zamieszczono tu także teksty w języku angielskim, francuskim oraz hiszpańskim, które stanowią 

ponad połowę objętości. 

Jako  współredaktor  tomu,  chciałbym  skorzystać  z  okazji  i  podziękować  w  tym  miejscu  

pomysłodawczyni  publikacji,  profesor  Elżbiecie  Skibińskiej,  kierowniczce  Kolegium  

Doktorskiego  Wydziału  Filologicznego UWr, a także profesorowi Piotrowi Chruszczewskiemu – 

za poparcie tej idei i otwarcie łam czasopisma Academic Journal of Modern Philology dla młodych 

badaczy. Osobne podziękowania należą się także profesor Beacie Baczyńskiej, przewodniczącej 

Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, oraz profesorowi Arkadiuszowi Lewickiemu, 

dziekanowi Wydziału Filologicznego UWr, za finansowe wsparcie wydania numeru. A w końcu 

dziękuję również dr Julianowi Jeziorze za pomoc i prawną konsultację. 

Niniejsza publikacja ma dla wielu Autorek i Autorów charakter inicjacyjny i stanowi ważny 

krok w ich naukowym rozwoju. Wyrażam przekonanie, że wysoka jakość merytoryczna 

prezentowanych w tomie artykułów będzie dobrym probierzem ich przyszłych karier, a także 

rękojmią dalszej owocnej współpracy czasopisma i Kolegium Doktorskiego. 
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