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Niektóre pomysły wiszą w powietrzu – trzeba je tylko dostrzec 

i pochwycić. Nasze czasopismo stanowi odpowiedź na brak stałego 

i ściśle naukowego forum, na którym spotykaliby się regularnie 

badacze wszystkich generacji, podejmujący tematykę literatury 

i książki dziecięcej w najszerszych jak to możliwe kontekstach. 

Chcielibyśmy, by czasopismo, które inicjujemy, spełniło te ocze-

kiwania i było otwarte na wszystkie wypowiedzi, które spełniają 

kryteria naukowego podejścia do wyjątkowego przedmiotu badań, 

jaki stanowi – już nawet nie dziwna, ale wręcz przedziwna i pełna 

sprzeczności – instytucja, jaką jest literatura dla dzieci.

Rozkwit literatury dziecięcej w Polsce w XXI wieku (przy rów-

noczesnych problemach z czytelnictwem dziecięcym) jest faktem, 

którego trudno nie zauważyć. Badania nad literaturą dziecięcą 

i kulturowymi zagadnieniami dzieciństwa rozwijają się w naszym 

kraju od lat w sposób niezwykle interesujący, czego dowodem są 

konferencje naukowe i publikacje z tej dziedziny ukazujące się w róż-
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nych ośrodkach. Nasza propozycja wypływa z dotychczasowych 

doświadczeń a jej nowość wiąże się z nadzieją na integrowanie 

wszystkich, którzy spoglądają na książkę dziecięcą z różnych per-

spektyw. Mocne zaznaczenie „dziecięcości” tego przedsięwzięcia 

nie oznacza odcięcia możliwości prezentowania tu wyników badań 

literatury młodzieżowej, chodzi jedynie o jasne zaakcentowanie, że 

interesuje nas przede wszystkim twórczość adresowana do tych 

odbiorców, którzy w sensie przyjętym w społeczeństwie nie są 

jeszcze dorośli.

Nasz półrocznik stanowi wyłącznie publikację internetową. Ma 

to wiele zalet i spełnia wymagania związane z dostępnością do 

otwartych zasobów naukowych. Jednak nadal towarzyszy nam 

marzenie o czasopiśmie, które można by było kartkować w poszu-

kiwaniu interesujących tematów i barwnych ilustracji, drukowa-

nych na doskonałej jakości papierze. To marzenie trzeba na razie 

porzucić, co nie znaczy, że musimy całkiem z niego zrezygnować. 

Mamy nadzieję, że, kiedy „Czy tam czy tu?” trochę okrzepnie, uda 

nam się zredagować co pewien czas także rodzaj antologii najcie-

kawszych tekstów w tradycyjnej, papierowej wersji.

Czasopismo wydawane jest na Wydziale Polonistyki Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego i związane z działającym tu od grudnia 2013 roku 

Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, jednak jego 

powstanie ma ścisły związek z działalnością Humanistycznego 

Konsorcjum Naukowego, które pozwoliło rozwinąć się wielu ini-

cjatywom badawczym Wydziału Polonistyki UJ i Wydziału Filologii 

Polskiej i Klasycznej UAM. Skład redakcji stanowi wyraz bliskiej 

współpracy dwóch polonistyk.

Sam tytuł pojawił się w wyniku wewnętrznego redakcyjnego 

plebiscytu, choć inwencja Marty Woszczak, która pełni funkcję 

sekretarza redakcji, miała tu największe znaczenie. Nie jest to – 

przy wszystkich zaletach rytmicznej, dadaistycznej formuły – tytuł 

na wskroś oryginalny. Jest, czy chcemy tego, czy nie, związany 

z nieuchwytnym (a przecież godnym osobnych badań) duchem 

czasu i duchem chwili. Dodajmy, że już po oficjalnym zareje-
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strowaniu naszego tytułu w warszawskiej Zachęcie pojawiła się 

świetna wystawa książki dziecięcej „Tu Czy tam?”.

Rola badacza literatury dziecięcej zasługuje na uważne przemy-

ślenie i autorefleksję wszystkich, którzy ją podejmują. Nie uprze-

dzając dyskusji, które redakcja pragnie zainicjować, warto już teraz 

mocno podkreślić różnice kilku przynajmniej wcieleń, w których 

występuje dorosły profesjonalny czytelnik książek dziecięcych – 

najczęściej funkcjonujący w zawodowych rolach wydawcy, biblio-

tekarza, nauczyciela, pedagoga, psychologa, artysty, tłumacza. Bywa 

on też krytykiem literatury najnowszej, dzielącym się na bieżąco 

swoimi opiniami z (dorosłym) odbiorcą, ekspertem powiązanym 

z innymi niż naukowe przestrzeniami, popularyzatorem, wreszcie 

amatorem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zadania badacza 

skoncentrowanego na dialogu rozgrywającym się w polu nauki 

warto oddzielać od pozostałych ról, a kiedy to niemożliwe, ak-

centować świadomość miejsca, z którego się przemawia. Istotna 

jest przy tym kwestia etyki badań, specyficzna dla jej przedmiotu. 

Czytelnicy tego podwójnego numeru zauważą, że półrocznik 

podzielony został na cztery wyraziste części. W pierwszym, pod-

stawowym dla nas dziale znalazły się obszerne artykuły nauko-

we dotyczące literatury dziecięcej. Drugi dział (Konteksty), ściśle 

powiązany z podtytułem czasopisma, ma objąć najszersze, jak to 

tylko możliwe perspektywy porównań, które służą zrozumieniu 

zmiennego historycznie i zróżnicowanego kulturowo zjawiska li-

teratury dla dzieci. Będą to studia i szkice naukowe dotyczące za-

równo badań nad dzieciństwem, zagadnień edytorskich, jak i  sztuki, 

muzyki, teatru czy filmu dla młodego odbiorcy. Trzeci dział zawiera 

recenzje publikacji naukowych poświęconych literaturze i kulturze 

dziecięcej i młodzieżowej. Z istotnych powodów związanych z kry-

terium naukowości nie przewidujemy tu miejsca dla subiektywnych 

recenzji samych książek dziecięcych. Ostatnia część zawiera m.in. 

krótkie studia i eseje, sprawozdania z konferencji oraz wywiady 

z badaczami i pisarzami. Tu znajdzie się również miejsce na ankiety 

redakcyjne, listy do redakcji i wszelkiego typu drobne wzmianki.



10 zaproszenie do lektury

Zainteresowanie autorów publikowaniem na naszych łamach 

to dowód, że istotnie udało nam się złapać w locie pomysł, który 

najwidoczniej na to czekał. Zapraszamy do lektury pierwszego, 

podwójnego numeru zarazem i do przyszłej współpracy.
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