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Wstęp

Jubileusze to chwile wyjątkowe w życiu nie tylko samego Jubi-
lata, ale także osób z nim związanych osobiście czy zawodowo. 
Wydarzenia te pozwalają obdarować Jubilata i skierować w jego 
stronę życzenia i słowa podziękowania. Przybierają one różne 
formy, a w tradycji uniwersyteckiej pięknym zwyczajem jest 
przygotowywanie księgi. I taki podarunek postanowili przygoto-
wać dla Profesor Teresy Wilkoń jej koleżanki, koledzy, uczniowie 
z Uniwersytetu Śląskiego oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków na-
ukowych. Profesor Teresa Wilkoń jest związana uczelnią śląską 
z przerwami od lat 70. XX wieku. Ze swoimi uczniami i współ-
pracownikami dzieliła się i dzieli wiedzą, jak i swoją fascynacją 
kulturą literacką oraz czytelniczą. Jej zainteresowania naukowe 
i pasje znalazły też odzwierciedlenie w kształcie Księgi Jubileu-
szowej. Teksty, które na nią się złożyły, obejmują zagadnienia 
bibliologiczne, historycznoliterackie i kulturoznawcze, tworząc 
razem harmonijną całość.

Księgę otwiera blok artykułów poświęconych problematyce 
bibliotekarzy, formom popularyzacji czytelnictwa w XIX wieku 
na Śląsku, zagadnieniom lektury, w tym książkom czytanym 
przez uczniów gimnazjum i liceum w Villard-de-Lans. Czy-
telnik książki będzie mógł zapoznać się także z rozważaniami 
na temat książki literackiej jako obiektu bibliotecznego i z wy-
nikami badań recepcji twórczości Zofii Kossak w przestrzeni 
cyfrowej.

Na drugą część księgi składają się teksty literaturoznawcze. 
Objęto w nich refleksją utwory z epoki staropolskiej, romanty-
zmu, pozytywizmu po czasy współczesne. Nie mogło zabraknąć 
zwłaszcza namysłu nad poezją, której analiza w pracy badawczej 
Jubilatki zajmuje miejsce szczególne. Znalazły się więc w księ-
dze artykuły o poezji Adama Czerniawskiego, Anny Frajlich, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Kronholda, Jana 
Lechonia.
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Ostatnia, trzecia, część Księgi… to teksty dotyczące zagadnień 
kultury: dobrych obyczajów uniwersyteckich, zwyczajów języko-
wych, tradycji współtworzących tożsamość narodową, etyki.

Na koniec, słowa wszystkim znane, ale jakże nośne: Ad multos 
annos!

Katarzyna Tałuć, Marta Nadolna-Tłuczykont


