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Notka z zapytaniem

PLATFORMA WYMIANY NAUKOWEJ PAU

WYDAWNICTWO PAU POLECA - link

Szanowni Państwo,
Profesor Andrzej Białas ‒ autor interesującego 

eseju o autorytetach zamieszczonego w PAUzie Akade-
mickiej nr 584 z dnia 13 stycznia 2022 r. ‒ w ostatnim 
akapicie wyraża żal, iż „niewielka nadzieja, że któryś  
z nich, naszych współczesnych, przeczyta ten fragment...”

Myśl ta uderzyła mnie mocno i zacząłem się za-
stanawiać nad zasięgiem oddziaływania, moim zdaniem 
znakomitych, a co najmniej pożytecznych i stymulują-
cych treści ukazujących się w formie skondensowanej  
w PAUzie Akademickiej.

Doszedłem do wniosku, że PAUza wydawana on 
line w internecie mimo dalekiego w sensie dystansu od-
działywania, będąc dosyć prestiżowym, ale ekskluzywnym 
medium, nie jest w stanie przekazać często znakomitych 
treści większej liczbie czytelników. Stąd refleksja profe-
sora A. Białasa o niewielkiej nadziei dotarcia ze słowem 
PAU poza własne ramy.

Jest to ogromna szkoda. Znakomite eseje, uwagi, 
komentarze, problemy, punkty widzenia, a nawet emocje 
środowiska zgrupowanego wokół PAU powinny znaleźć 
szerszą bazę czytelniczą, a przez to powiększyć sferę 
wpływu.

Od pewnego czasu zastanawiam się, czy jest sens, 
a być może jest, wydania w formie książkowej, nawet 
w dwu czy trzech tomach, treści zawartych w wielu już 
numerach PAUzy Akademickiej.

Byłyby to koncepcyjnie opracowane i odpowiednio 
zredagowane fragmenty, części, rozdziały tematyczne, 
opinie, myśli, komentarze czy nawet ciekawostki publi-
kowane w PAUzie.

Wyobrażam sobie taki tom „Silva Rerum PAU” w ele-
ganckiej oprawie, przedstawiający problemy środowiska 
PAU, także zawierający komentarze, punkty widzenia, 

emocje. Nie o informacje tutaj chodzi, lecz o stosunek 
do zjawisk będących w sferze zainteresowania Akade-
mii zgrupowanej wokół PAU, często z bardzo odległych 
środowisk akademickich w świecie, a połączonych 
świadomością wielkiej wartości zasadzającej się na 
wymianie myśli i treści w tej wspólnocie co najmniej 
językowej.

Pojawiły się ciekawe głosy dotyczące multum spraw, 
ostatnio dotyczące reformy szkolnictwa, znaczenia habi-
litacji, stulecia niepodległości, patriotyzmu (dekalog prof. 
P. Sztompki) oraz innych.

Aby była nadzieja, że takie sprawy dojdą do świa-
domości, że ktoś przeczyta ten fragment, potrzebna jest 
jednak książka.

Książki są wciąż popularne, szczególnie dobre 
książki. Książka zwiększa nadzieję przeczytania.

Tyle ciekawych spraw i myśli jest poruszanych  
w 584 numerach PAUzy Akademickiej, że wymagają one 
szerszej prezentacji i widowni. Być może idea „Silva Re-
rum PAU” w formie książkowej jest odpowiedzią na tę 
potrzebę.

584 numery PAUzy dają wspaniały materiał. Trzeba 
to wykorzystać.

Zdaję sobie sprawę, że podstawową trudnością 
będzie opracowanie koncepcji wydawnictwa (jak taka 
książka miałaby wyglądać) oraz zorganizowanie zespołu, 
który zająłby się wprowadzaniem jej w życie. Jednakże 
nie święci garnki lepią.

Jestem bezwzględnie przekonany, że idea ma szanse 
realizacji dzięki poparciu czytelników i środowiska PAUzy, 
ponadto pewien procent tak zwanej szerokiej publiczności 
będzie zainteresowany taką publikacją. 

Co Państwo na to???
Z wyrazami najwyższego szacunku
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