
„Biuletyn Polonistyczny” – prezentacja projektu i perspektywy jego rozwoju 

Aktualne wydarzenia naukowe, projekty badawcze oraz konkursy i stypendia dla 

humanistów – to tylko część informacji o polonistycznym życiu naukowym, jakie można 

znaleźć w czasopiśmie internetowym BiuletynPolonistyczny.pl. Projekt jest 

współtworzony przez kilkadziesiąt wydziałów polonistycznych i instytucji naukowych, 

zarówno polskich, jak i zagranicznych.  

Instytucją koordynującą „Biuletyn Polonistyczny” jest Centrum Humanistyki Cyfrowej 

IBL PAN. Portal powstał m.in. przy współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze i 

Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich. Zgodnie z założeniami projektu kolejne 

moduły i funkcjonalności portalu są uruchamiane etapowo.   

Portal został stworzony z myślą o badaczach, studentach i dydaktykach,  a także 

wszystkich zainteresowanych życiem naukowym i pracami badawczymi prowadzonymi 

na wydziałach polonistycznych na całym świecie. Duży potencjał „Biuletynu 

Polonistycznego” wynika przede wszystkim z jego funkcjonowania zarówno jako bazy 

informacji polonistycznej, jak i czasopisma (w marcu 2016 roku został wpisany do 

rejestru czasopism). 

Codzienna współpraca na łamach „Biuletynu” między redaktorami a instytucjami 

zaangażowanymi w projekt stanowi o jego roli integrującej i wyznacza kierunki dalszego 

rozwoju. W odróżnieniu od już istniejących portali, „Biuletyn” ma charakter stricte 

polonistyczny.  

W przyszłości planowane jest m.in. stworzenie platformy networkingowej służącej 

polonistom w kraju i za granicą. Platforma ta umożliwi kontaktowanie się czytelników 

„Biuletynu”, a także stworzy nowe możliwości współpracy międzyuczelnianej. Dzięki 

temu możliwe będzie także utworzenie pierwszej kompletnej bazy polonistyk 

zagranicznych, prezentującej kierunki badań i sylwetki badaczy.  

Jedną z możliwości platformy networkingowej będzie także utworzenie grup 

dyskusyjnych, organizowanie e-konferencji, e-warsztatów, kursów e-learningowych, 

które przełamywałyby bariery miejsca i łączyły polonistów z całego świata.  

Planowane jest również uruchomienie działu informującego o nowościach 

wydawniczych, a także działu "Narzędzia badawcze". W „Biuletynie” publikowane będą 

także wywiady z naukowcami i artykuły poświęcone życiu naukowemu. Utworzona ma 

być również baza polonistycznych czasopism naukowych. 

Wprowadzenie na portalu nowych funkcjonalności i otwarcie na innowacyjne 

rozwiązania ułatwi m.in. poszukiwanie partnerów do projektów oraz bezpośrednią 

wymianę kontaktów i informacji, czyniąc z „Biuletynu” narzędzie wspomagające 

prowadzenie badań, aktywizację ośrodków polonistycznych, a także kronikę życia 

polonistycznego. Przede wszystkim jednak będzie to narzędzie odgrywające istotną rolę 



w stymulowaniu rozwoju i upowszechnianiu dorobku polskiej humanistyki, służące 

całej polonistyce światowej.  

Gwarantem pomyślnej realizacji projektu jest Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform 

Wiedzy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który jest twórcą 

portalu od strony informatycznej.  


