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Tarnowskie Dialogi Naukowe. Uwagi wstępne

1.
Uwaga pierwsza: „Tarnowskie Dialogi Naukowe” to recenzowane czasopismo, które-
go podstawowym celem jest upowszechnianie nauki, przyjmujące formułę rocznika 
ukazującego się w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na jego zawartość składają 
się artykuły ściśle naukowe oraz teksty o charakterze popularyzatorskim. Czasopi-
smo to chce łączyć w sobie dorobek środowiska lokalnego z perspektywami szerszy-
mi, stąd też przy silnym nacisku na tarnowskie fundamenty tej inicjatywy za kluczo-
wy uznać należy jej ogólnopolski i międzynarodowy wymiar. To ostatnie wyraża się 
w składzie rady naukowej oraz doborze autorów.

2.
Uwaga druga: celem twórców czasopisma jest aktywizacja środowiska naukowego 
Tarnowa przy jednoczesnym otwarciu się na autorów zewnętrznych. To sprawia, że 
jego tematyka jest zróżnicowana; obok tekstów historycznoliterackich pojawiają się 
językoznawcze, artykułom z dziedziny nauk ścisłych towarzyszą teksty historyczne, 
socjologiczne oraz filmoznawcze. Prezentowana tematyka jest szeroka, tak jak szero-
kie jest spektrum zainteresowań wspomnianego środowiska.

3.
Na łamach „Tarnowskich Dialogów Naukowych” spotykają się – to uwaga trzecia – au-
torzy o zróżnicowanej proweniencji. Pracownicy tarnowskiej PWSZ (Eliza Krzyńska-

-Nawrocka, Daniel Król, Wojciech Nowak) spotykają się z Kingą Kosmalą reprezentu-
jącą Northwestern University (USA) oraz autorami wywodzącymi się z Uniwersytetu 
Pedagogicznego (Paweł Czernek) i Tarnowskiej Szkoły Wyższej (Anna Solak). Towa-
rzyszą im autorzy reprezentujący organizacje i instytucje, wśród których wymienić 
należy Grzegorza Kądzielawskiego (Grupa Azoty), Dawida Solaka (Stowarzyszenie 
Projekt Tarnów), Lesława Świętochowskiego (tarnowski oddział Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Mechaników Polskich), Katarzynę Macoń (Fundacja Podaruj 
Dzieciom Promyk Słońca), Dawida Mika (Fundacja Impuls Rozwoju), a także Toma-
sza Sobczaka i Dariusza Kobylańskiego (Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne).



4.
Uwaga czwarta, bolesna i osobista. I konieczna. „Tarnowskie Dialogi Naukowe” nie są 
pierwszą tego rodzaju inicjatywą piszącego niniejsze słowa. Założone ponad dwa lata 
temu czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”, które działało na PWSZ święcąc 
spektakularny tryumf, zostało przez władze tej uczelni poddane anihilacji. „Tarnow-
skie Colloquia Naukowe” zostały „wygaszone”, w konsekwencji 60 tekstów 90 auto-
rów zostało przejętych i  przekazanych powstałym w  miejsce „TCN” czasopismom 
elektronicznym, odpłatnie prowadzonym przez firmę zewnętrzną. Część ze  wspo-
mnianych „czasopism” trwa, część, od likwidacji „TCN”, publikuje mało, niektóre nie 
publikują wcale. 

Jako pomysłodawca i twórca tamtego czasopisma piszący niniejsze słowa uznał, że 
bezpieczniej będzie wydawać kolejne, tarnowskie czasopismo poza tarnowską uczel-
nią. Słowom tym towarzyszy niekłamany żal, ale nie sposób nie skonstatować, iż tak 
długo, jak długo władze tarnowskiej uczelni będą pozostawać w obcych rękach, tak 
długo bezpieczna egzystencja inicjatyw stricte tarnowskich nigdy nie będzie pewna. 

Losy „TCN” dowiodły tego z całą brutalną dosłownością. 

5.
Tak więc we współpracy z renomowaną tarnowską organizacją pozarządową, jaką jest 
Stowarzyszenie Projekt Tarnów, powstały „Tarnowskie Dialogi Naukowe”. Wiele pra-
cy wielu osób wymagało wydanie niniejszego numeru. Wielkie wyrazy uznania należą 
się wszystkim, którzy się do tego przyczynili, co niech zostanie potraktowane jako 
uwaga piąta.

6.
Uwaga szósta i ostatnia: gdy piszący niniejsze słowa żegnał się z czytelnikami w os-
tatnim numerze „Tarnowskich Colloquiów Naukowych”, pisał, iż w istocie nie mówi: 

„żegnajcie”, lecz: „do zobaczenia”. 
Obecnie przywilejem, radością i satysfakcją piszącego niniejsze słowa jest możli-

wość powiedzenia: „witam ponownie”.

Tarnów, 11 listopada 2018 r.
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REDAKTOR NACZELNY


