
PRZEDM OW A

Dzieje łódzkiej germanistyki były już nie raz przedm iotem  gruntownej 

analizy. Jej h istoria składa się z dwóch wyraźnie w yodrębnionych etapów , 

tj. z etapu pierwszego, przypadającego na lata 1945-1952, kiedy to decyzją 

M inisterstw a Szkolnictw a W yższego skasow ano w większości polskich 

uczelni katedry neofilologiczne, w tym m. in. i germanistykę na Uniwersytecie 

Łódzkim, kierowaną przez znanego uczonego profesora Zdzisława Żygulskiego, 

oraz z etapu drugiego, kiedy to w roku 1964 nastąpiło  ponow ne otwarcie 

filologii germańskiej UŁ.

W roku 1994 obchodziliśmy więc trzydziestolecie ponow nego otw arcia 

filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku jubileuszowym możemy z zadowoleniem spojrzeć na dorobek 

m inionych lat. Z  m urów  łódzkiej germanistyki wyszło ponad 1500 m agistrów  

filologii germańskiej, pracownicy naukowi jednostki sięgnęli po stopnie 

do k to ra  i dok to ra  habilitow anego, a także po tytuły p ro fesorsk ie ..

W ram ach bezpośrednich umów partnerskich naw iązanych w m inionych 

latach, m. in. z uniwersytetami i wyższymi szkołami pedagogicznymi w G ies-

sen, Regensburgu, Passau. Chem nitz oraz Zwickau łódzcy germaniści mieli 

możliwość odbyć cały szereg staży naukow ych w tych i innych m iastach. 

W spółpraca z takim i instytucjam i, jak  H um boldt-S tiftung, D eutscher A ka-

dem ischer A ustauschdienst, D eutsches Polen-Institut, Österreichische Gesell-

schaft für L iteratur pozwoliła na kolejne, cenne wyjazdy naukow e do 

Niemiec i Austrii.
Jednym z najważniejszych mierników poziomu naukowego każdej jednostki 

naukow ej jest liczba i jakość publikacji jej pracow ników . Pracow nicy 

łódzkiej germ anistyki, od roku 1981 działający w dw óch niezależnych 

katedrach: K atedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosow anego oraz 

K atedrze  L itera tury  Niemieckiej opublikow ali kilkaset pozycji zarów no 

w kraju, jak  i zagranicą.



ło m  niniejszy nosi nazwę Folia Gcrmanica i jest pierwszym z nowej 

serii germanistycznych zeszytów, wspólnej dla obu katedr germanistyki 

Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on bezpośrednim kontynuatorem  wcześniejszych 

serii, w ram ach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak  np. Folia 

L itteraria czy Folia Linquistica. Dotychczas ukazało się ok. 20 tom ów 

z pracam i łódzkich germanistów w ram ach „A cta Universitatis Lodziensis“ , 

now a nazwa serii Folia G erm anica kontynuuje więc dotychczasow ą tradycję 

i osiągnięcia wcześniejszych publikacji.
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