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Szanowny Czytelniku,

Składamy w Twoje ręce 25. tom wydawnictwa ciągłego „Folia Philosophica”. Ta okoliczność skłania do krótkiej refleksji nad genezą pisma oraz jego obecną formułą. Pierwszy tom „Folia Philosophica”
ukazał się w 1984 roku pod redakcją Józefa Bańki w ramach 14.
tomu wydawnictwa ciągłego „Prace z Nauk Społecznych”. Pierwotnie
zatem pismo nie było oddzielnym wydawnictwem ciągłym, co znajdowało wyraz w zapisie bibliograficznym, który w odniesieniu do pierwszego tomu wyglądał następująco: „Prace z Nauk Społecznych”. T. 14:
Folia philosophica. T. 1. Red. Józef Bańka. Katowice 1984. W ten
sposób ukazało się aż 10 tomów pisma. W 1993 roku utworzono oddzielne wydawnictwo ciągłe „Folia Philosophica” i począwszy od 11.
tomu, pismo uzyskało odmienny status, co znalazło wyraz w następującym zapisie bibliograficznym: „Folia Philosophica”. T. 11. Red.
J. Bańka. Katowice 1993. „Folia Philosophica” ukazuje się jako oddzielne wydawnictwo ciągłe aż do dziś.
Wieloletnim Redaktorem naukowym „Folia Philosophica” był Pan
Profesor Józef Bańka, który zredagował 23. tomy tego wydawnictwa,
po czym funkcję Redaktora pisma objął dr hab. Piotr Łaciak. Rada
Redakcyjna pragnie wyrazić słowa podziękowania Panu Profesorowi
Józefowi Bańce za trud redagowania „Folia Philosophica”. Osoba
Profesora zasługuje na szczególne słowa uznania. Profesor był nie
tylko założycielem, ale również promotorem i inspiratorem pisma.
Jego osobowość przesądziła o szerokim profilu „Folia Philosophica”,
a tym samym otworzyła to wydawnictwo na problematykę wszystkich dziedzin filozofii. Słowa podziękowania kierujemy również do
Pani Redaktor Małgorzaty Pogłódek, której pomoc na wszystkich
etapach wydawania pisma okazuje się nieoceniona. Uwagi językowe
Pani Redaktor oraz liczne propozycje poprawek są zawsze niezwykle
owocne dla autorów publikowanych tekstów, dzięki nim bowiem tek-
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sty te zyskują pożądany kształt językowy oraz wyjątkową przejrzystość.
„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym, przedstawiającym wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi. Pismo publikuje teksty z wszystkich dziedzin filozofii,
zamieszcza zarówno artykuły polskich autorów, jak i przekłady tekstów filozoficznych. Od 24. tomu „Folia Philosophica” ma Radę
Programową oraz Radę Redakcyjną. W skład Rady Programowej
wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich z kraju i zagranicy.
Powołując Radę Programową, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze
pismo włączyło się do angażującej różne środowiska dyskusji nad
aktualnymi problemami filozoficznymi.
Jeżeli chodzi o jubileuszowy 25. tom „Folia Philosophica”, to cechuje go duża różnorodność tematyczna — obejmuje teksty z różnych
działów filozofii. Zebrane w tomie artykuły dotyczą centralnych
wątków filozoficznych i stanowią głos w dyskusji nad takimi kwestiami, jak: byt, prawda, poznanie, świadomość, rozum, czas, człowiek,
dobro, sprawiedliwość, dziejowość. Tom otwiera dział przekładów, po
którym następują artykuły polskich autorów podzielone według
następujących grup tematycznych: ontologia i epistemologia, etyka,
filozofia społeczna, historiozofia. Na szczególną uwagę zasługują
zamieszczone w 25. tomie „Folia Philosophica” przekłady tekstów
Hansa Lenka, Léona Noëla i Gianfranca Soldatiego.
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