owo wst pne

Oddajemy w r ce Czytelników najnowszy – pi ty numer „Rocznika Ostrowskiego
Towarzystwa Naukowego”. Jest to kolejny ju numer tematyczny, zorganizowany tym
razem wokó tematu: Mi dzy lokalnym i globalnym. Mamy nadziej , e oka e si on
interesuj cy dla szerokiego kr gu odbiorców, jako e wszyscy – co nale y uzna za znak
czasów – rozpi ci jeste my mi dzy tym, co lokalne i tym, co globalne. To samo
wspó czesnego cz owieka kszta tuje si wszak za spraw wi zi z przestrzeni lokaln , z
miejscem zamieszkania i rodzim kultur , a jednocze nie – cho by za spraw mediów –
wp ywa na ni globalny wymiar kultury.
Tytu ow

par

poj

i zjawisk mo emy rozumie

w sposób „w ski”, jako

okre lenie ró nych aspektów procesów kulturowych i geopolitycznych zachodz cych
we wspó czesnym wiecie, takich jak znoszenie granic mi dzypa stwowych, wzrost
stopnia integracji europejskiej i globalizacji, a z drugiej strony nasilenie d
separatystycznych, wzrost nacjonalizmu i poczucia odr bno ci etniczno-kulturowej. Jest
to zrozumia

reakcj na powojenne dziesi ciolecia izolacji i centralizacji politycznej,

kulturowej i ekonomicznej w Europie rodkowo-Wschodniej. Wspó czesna Europa bez
granic staje si równocze nie Europ regionów, kontakty mi dzy pa stwami zostaj ,
tam gdzie to mo liwe, zast pione bezpo redni wspó prac mi dzyregionaln . Rodzi to
wiele nowych wyzwa , które staj si przedmiotem naukowej i artystycznej refleksji.
Opozycj tego, co lokalne i tego, co globalne mo emy tak e rozumie w sposób
„szeroki” i bardziej przeno ny, widz c w niej wcielenie napi cia powstaj cego mi dzy
konkretnym zjawiskiem a prawid em, mi dzy fenomenami niepowtarzalnymi i
reprezentatywnymi, mi dzy norm i odst pstwem, cech ogóln oraz indywidualn .
Interesuj ce s wi c analizy konkretnych zjawisk, w obr bie których do tego rodzaju
napi cia dochodzi. Mieszcz

si

tu zagadnienia dotycz ce nauk humanistycznych i

spo ecznych, ale tak e przyrodniczych i technicznych. Ka da bowiem rzecz ma dwojak
natur : sk adaj si na ni te cechy, które decyduj c o przynale no ci do klasy zjawisk,

odsy aj

do regu i norm (ale jednocze nie regu y owe i normy kszta tuj ), oraz

ciwo ci niestandardowe, przes dzaj ce o niepowtarzalno ci i niesystemowo ci tej
rzeczy, o jej indywidualnym charakterze.
Temat jest wi c bardzo pojemny i pozwala dotkn
po wiadczaj

dawne, uwarunkowane histori

polityczn

ró nych miejsc, które
i wspó czesne zjawiska

przenikania si kultury lokalnej/polskiej i globalnej/ wiatowej. Daje to mo liwo

nader

ró norodnego opisu takich zderze : z perspektywy historycznej, socjologicznej,
obyczajowej, pedagogicznej, urbanistycznej, cywilizacyjnej, estetycznej, filozoficznej etc.
Szczególnie cenne wydaj

si

te teksty, które omawiaj

przebieg wymienionych

procesów w odniesieniu do Wielkopolski i regionu ostrowskiego.
To

bogactwo

mo liwych

uj

tematu

bie cego

numeru

„Rocznika”

odzwierciedlaj zamieszczone w nim teksty autorów reprezentuj cych ró ne dyscypliny
nauk humanistycznych i spo ecznych. Zosta y one zestawione zgodnie z pewnymi,
cz cymi je w

ciwo ciami: s to artyku y literaturoznawcze (Kornelii wiklak i Jana

Galanta), teksty nawi zuj ce do kultury staro ytnej (Juliusza Grzybowskiego, Krzysztofa
Morty i Justyny Sprutty) oraz rozprawy z dziedziny nauk spo ecznych (pedagogika,
politologia) i ekonomicznych (Marka Lewickiego, Józefa Pietrzaka i Piotra Lisa).
Wymienione bloki tekstów zosta y oddzielone zwi

ymi szkicami filozoficznymi

Juliusza Grzybowskiego.
Kornelia wiklak, Jan Galant

