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SŁOWO WSTĘPNE OD ORGANIZATORÓW
Pomysł zorganizowania kolejnego Zjazdu Polonistów na Uniwersytecie Warszawskim
pojawił się w 2018 roku. Nad projektem Zjazdu członkowie Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej pracowali przez cały następny rok. Pod koniec 2019 r.
gotowy był szczegółowy program i większość tekstów referatów, które niebawem
zostały zresztą zamieszczone w Sieci. Zjazd miał odbyć się 26–28 marca 2020. Dzień
10 marca, kiedy dotarły do nas wydrukowane zaproszenia, okazał się jednak początkiem lockdownu. Próbowaliśmy przesunąć termin na listopad 2020, potem – na
marzec 2021, ale naszymi projektami rządził kalendarz pandemii. Można by więc
powiedzieć, że ten Zjazd stał się najdłużej planowaną imprezą polonistyczną nowoczesnej Europy...
Proponując temat Zjazdu – P o l o n i s t y k a „t u i t e r a z” – chcieliśmy się
skoncentrować na sprawach najbardziej aktualnych, gorących i dla naszego środowiska, i dla życia naukowego w Polsce po wejściu w życie Ustawy 2.0. Dziś, niemal
po półtora roku od zamknięcia programu Zjazdu, mamy świadomość, że uwagę
polonistów (i Polaków w ogóle) zajmują inne, nowe sprawy: te związane z działaniem
uniwersytetów po wprowadzeniu reformy, te wynikające z rzeczywistości pandemii,
w końcu te łączące się ściśle z istotnymi zmianami pejzażu społecznego i politycznego. Do wszystkich tych zmian na pewno będą musieli się odnieść uczestnicy
Zjazdu, który, jak mamy nadzieję, odbędzie się w dniach 2 3 – 2 5 m a r c a 2 0 2 2.
Tymczasem jednak zdecydowaliśmy się opublikować teksty referatów przygotowywane na przełomie 2019 i 2020 r., w których zapisane zostały niepokoje i pytania tamtego czasu (tak innego niż ten przeżywany przez nas dzisiaj). Autorzy nie
dokonali w nich niemal żadnych korekt; kształt referatów dobrze zatem obrazuje
zmiany, które zaszły w ciągu minionego roku i te nadal zachodzące. Zamieszczamy
tu także dwa teksty przeznaczone do wygłoszenia na otwarcie Zjazdu, powstałe
w styczniu 2021.
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