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Od Redakcji
Teksty prezentowane w aktualnym numerze Kultury i Wartości – zatytułowanym „Rozumienie świata kultury z perspektywy nauki i filozofii” – koncentrują się wokół różnych aspektów uczestnictwa człowieka w kulturze. Redakcję
naukową tomu wykonała Honorata Jakuszko.
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom,
które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji w aktualnym
numerze kwartalnika. Jednocześnie kierujemy podziękowanie do wszystkich tych
osób, które opracowywały recenzje w całym 2012 roku. Zgodnie z przyjętym przez
nas zwyczajem, w ostatnim w danym roku numerze – a więc właśnie w aktualnym
numerze – publikujemy pełną imienną listę recenzentów. Lista ta obejmuje autorów wszystkich recenzji, a więc również tych tekstów, które nie zostały (lub nie
zostały jeszcze) opublikowane. W roku 2012 recenzje dla potrzeb kwartalnika
przygotowali (w porządku alfabetycznym): Henryk BENISZ, Adam DUBIK,
Edward JELIŃSKI, Teresa GRABIŃSKA, Stefan KONSTAŃCZAK, ks. Dariusz
KROK, Marta KUDELSKA, Radosław KULINIAK, Artur MORDKA, Witold M.
NOWAK, Andrzej PAWELEC, Jacek PIEKARSKI, Jolanta ŚWIDEREK, Maciej
TANAŚ, Maciej ULIŃSKI, Joanna USAKIEWICZ, Adam WĘGRZECKI, Kazimierz WOJNOWSKI, Lech ZDYBEL.
Redakcja informuje, że przyjmowane są teksty do dwóch numerów tematycznych kwartalnika. Pierwszy jest poświęconego kręgowi filozofii rosyjskiej,
a jego temat zastał sformułowany jako: „Wartości – kultura – historia. W kręgu
filozofii rosyjskiej”. Teksty są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2013. Planujemy,
że numer ten ukaże się w październiku 2013.
Drugi numer tematyczny – „Aksjologia współczesna – problemy, dyskusje,
stanowiska” – będzie poświęcony współczesnym teoriom wartości. Planowany
termin jego publikacji: grudzień 2013. Teksty do tego numeru przyjmujemy do
dnia 15 września 2013.
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Konteksty wolności” która
odbędzie się w Lublinie dniach 21-22 marca 2013. Informacje organizacyjne zostały umieszczone na stronie kwartalnika (po polsku i angielsku) oraz na stronie internetowej konferencji: http://kontekstywolnosci.wordpress.com.
Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opublikowanymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propozycji.
Kolejny numer „Kultury i Wartości” 1(5)/2013 zostanie opublikowany na
początku marca 2013. Numer ten będzie dedykowany Profesorowi Andrzejowi
Nowickiemu, którego pierwsza rocznica śmierci minęła w grudniu 2012.
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