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Od Redakcji

Nowe interdyscyplinarne czasopismo naukowe – wydawane w formie rocznika internetowego – „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” jest
jedynym, jak dotąd, periodykiem w Europie Środkowo‑Wschodniej, który ma
na celu studia nad relacjami ludzi i zwierząt.
Tworzenie naszego e‑czasopisma wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed reprezentantami animal studies
„trzecia kultura”, a co za tym idzie – biohumanistyka i ekoposthumanizm. Rocznik „Zoophilologica” publikuje bowiem prace nie tylko humanistów, lecz także
przyrodoznawców (np. biologów, paleontologów, zoologów). E‑czasopismo jako
specjalistyczny periodyk ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu, jaki obejmują
wszystkie nowe dyscypliny naukowe, które zajmują się studiowaniem zagadnień
związanych ze zwierzętami, a więc: zoofilologia, zoopoetyka, zoosemiotyka, zooantropologia, zooteologia, zoomuzykologia, zooetnologia, a nawet zoofarmakognozja oraz pokrewne kierunki badawcze, takie jak ekokrytyka, ekolingwistyka
czy geopoetyka. Pismo zawiera też prace o zwierzętach z dziedzin powszechnie
znanych: ekologii, ekofilozofii czy ekoetyki.
Żywimy nadzieję, że na łamach naszego rocznika powstanie forum wymiany naukowej, będące świetną okazją do rozwoju interdyscyplinarności w nauce
o charakterze konsiliencyjnej „trzeciej kultury”. Być może pozwoli to przeorganizować i przewartościować nasze myślenie o nauce w ogóle, pomoże dostrzec, że
specjalizacyjne periodyki wyłącznie dla filologów odchodzą do przeszłości, że potrzebne są czasopisma interdyscyplinarne1 z uwagi na dominującą w zachodnim
świecie naukowym tendencję do ujmowania świata w kategoriach holistycznych.
1
Takie, jak np. „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno‑naukowy.
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Nasze czasopismo rozwija się. Publikują w nim autorzy polscy i zagraniczni. Artykuły przedstawiane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Każdy numer jest tematyczny. Do tej pory ukazały się dwa numery monograficzne:
Zwierzęce (2015) i Reprezentacje (2016). Mamy przyjemność oddać do rąk Czytelników trzeci numer pt. Podmiotowość (2017). Ponadto, już teraz chcemy zapowiedzieć, że w przygotowaniu znajduje się kolejny zeszyt pt. Polowanie (2018),
który będzie poświęcony zagadnieniom dotyczącym łowiectwa, ujmowanym
z różnych perspektyw: przyrodoznawczej i humanistycznej.
Zapraszamy do lektury.

