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PRESCRIPTUM

Szanowni Państwo Czytelnicy,
przekazujemy Państwu pierwszy numer czasopisma �Postscriptum Poloni-
styczne�. Nie jest to czasopismo zupełnie nowe, traktujemy je jako drugą
edycję �Postscriptum�, półrocznika, który był publikowany przez Szkołę
Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach
1992�2006 w liczbie 53 numerów. Aby zachować kontynuację, postanowili-
śmy utrzymać szatę graficzną ostatnich numerów �Postscriptum�. Pozostaje
również ta sama formuła periodyku � �Postscriptum Polonistyczne� jest
pismem krajowych i zagranicznych polonistów poświęconym zagadnieniom
związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego.
�Postscriptum Polonistyczne� ma zatem służyć pomocą profesorom i lekto-
rom nauczającym kultury polskiej i języka polskiego wśród obcokrajowców
i osób pochodzenia polskiego mieszkającym poza granicami kraju. Nie jest
to jednak tylko forum prezentowania zagadnień metodycznych i dydaktycz-
nych związanych z tym obszarem edukacji. Chcemy w piśmie publikować
artykuły i rozprawy, które podejmując zagadnienia z zakresu kultury polskiej
i języka polskiego, poszerzają wiedzę wykraczającą poza problemy stricte
glottodydaktyczne i pomagają lepiej organizować procesy edukacji poloni-
stycznej. Udostępniamy zatem łamy �Postscriptum Polonistycznego� za-
równo specjalistom od edukacji polonistycznej, jak również znawcom
z zakresu kultury polskiej, literatury polskiej i języka polskiego oraz specjali-
stom, którzy szeroko rozumianą problematykę kulturoznawczą, literaturo-
znawczą i językoznawczą stawiają w centrum swoich zainteresowań. Pra-
gniemy także, aby pismo stało się forum spotkań polskich i zagranicznych
polonistów.

W numerach �Postscriptum Polonistycznego� chcemy publikować roz-
prawy, różnotematyczne artykuły, szkice i przyczynki, recenzje, a w kronice
odnotowywać ważne dla polonistów wydarzenia. Będziemy kontynuować
także numery �tematyczne� poświęcone konkretnym zagadnieniom i nume-
ry prezentujące zagraniczne polonistyki. Zachowamy tradycję redagowania
tych numerów przez specjalistów z danej dziedziny.
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Niniejszy numer, inaugurujący edycję �Postscriptum Polonistycznego�,
jest poświęcony zagadnieniu stereotypów. Oczywiście, szczególną uwagę
poświęcamy w nim stereotypom Polaka/Polaków, które powstały i funkcjo-
nują wśród społeczeństw krajów ościennych i egzotycznych. Numer zreda-
gowała Jolanta Tambor, autorka monografii poświęconej mowie Górnoślą-
zaków oraz ich świadomości językowej i etnicznej, jak również artykułów
o stereotypach i autostereotypach, wizerunkach, tożsamości i identyfikacji
etnicznej, narodowej i kulturowej.

Redaktor Naczelny


