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Szanowni Czytelnicy

Mamy przyjemność oddać Państwu do rąk jubileuszowy, trzydzie-
sty tom wydawnictwa ciągłego „Folia Philosophica”. Prezentowany
tom zamyka nie tylko kolejny rok redakcyjnej pracy nad naszym pis-
mem, lecz także stanowi asumpt do rozważań nad domykającym się
trzydziestoleciem wydawnictwa „Folia Philosophica”. Prezentacja nu-
meru jubileuszowego stanowi okoliczność sprzyjającą uwyraźnieniu
ważniejszych zmian, jakie zaznaczały się w wydawniczym rozwoju
pisma, którego pierwszy tom ukazał się w 1984 roku pod redakcją
Józefa Bańki w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego „Prace
z Nauk Społecznych”. Status autonomicznego wydawnictwa ciągłego
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego „Folia Philosophica” zy-
skała dopiero w 1993 roku — począwszy od 11. tomu — i jako samo-
dzielne wydawnictwo ukazuje się aż do dziś. W odniesieniu do zmian
oraz innowacji w procedurze wydawniczej, wśród których warto wspo-
mnieć między innymi o tym, że od 24. tomu „Folia Philosophica” jest
w całości dostępna w formie internetowej, wskazujemy, że jeśli chodzi
o obecny status oraz wysoki poziom merytoryczny naszego pisma roz-
strzygającym było powołanie (również począwszy od 24. tomu) Rady
Redakcyjnej, której członkowie od bieżącego tomu są zarazem redak-
torami tematycznymi (w zakresie historii filozofii, ontologii, episte-
mologii, etyki, estetyki, filozofii polityki i logiki) oraz powołanie mię-
dzynarodowej Rady Programowej.

Ukazanie się tomu jubileuszowego stanowi okazję do wyrażenia
wdzięczności. Serdecznie dziękujemy w tym miejscu Autorom, zarów-
no z kraju, jak i z zagranicy, których twórczość stanowi o wartości
naszego pisma. Nasze podziękowania składamy również wszystkim
członkom Rady Programowej oraz Recenzentom, którzy zadali sobie



trud oceny przesyłanych im artykułów. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy pod adresem Pani Małgorzaty Pogłódek (redaktora
językowego), której wieloletnie zaangażowanie i praca nad językową
oraz stylistyczną formą tekstów, począwszy od pierwszego tomu,
znajdują wyraz w jakości oraz językowych walorach pisma.
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