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między innymi problemem politeizmu w Biblii hebrajskiej oraz żydowską an-
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równawczych Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981–1986 
pracował w korpusie dyplomatycznym RP w Teheranie, a później, w okresie 
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Dawid Rogacz, M.A., philosopher and sinologist, PhD candidate in the In-
stitute of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznań. His research 
interests contain Chinese political philosophy, Chinese Buddhism and philo- 
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doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pra-
cuje w Korczakianum (pracownia naukowa Muzeum Warszawy). Jej zain-
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formatywnych, współczesnej muzyki tybetańskiej oraz buddyzmu czystej ziemi.

Cezary Woźniak is assistant professor with habilitation at Jagiellonian Uni-
versity in Kraków. His research centres on phenomenology, contemporary 
European  philosophy,  aesthetics,  cross-culture  and  Buddhist  studies.  His 
books include Heidegger’s Thinking on Art and Augenblick. Primordial Ex-
perience and the Limits of Philosophy. He has published widely on a variety 
of philosophical themes, but with particular focus on the thought of Dogen, 
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Czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture” powstało w 2012 roku 
jako seria wydawnicza „Estetyki i Krytyki”.

„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest kwartalnikiem, który two-
rzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną 
refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w prze-
szłości i współcześnie, formami jakie przybiera i przybierała w różnych krę-
gach cywilizacyjnych. Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala 
łączyć  na  jego  łamach  różne  perspektywy  badawcze:  filozoficzną,  kulturo-
znawczą,  antropologiczną,  socjologiczną,  religioznawczą,  literaturoznawczą 
i inne. Pismo jest szczególnie ukierunkowane na prezentowanie najnowszych 
badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa.

Na łamach czasopisma publikujemy:
•  artykuły o charakterze teoretycznym, 
•  materiały o profilu metodologicznym, 
•  opracowania będące wynikiem badań empirycznych, 
•  raporty i komunikaty z badań, 
•  tłumaczenia  artykułów  naukowych  obejmujących  zagadnienia  kulturo- 
 znawcze, 
• recenzje i omówienia tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny  
 wiedzy,
•  sprawozdania z konferencji, sympozjów i tym podobnych wydarzeń, w cza- 
  sie których podejmowane są refleksje dotyczące problematyki kulturowej 
 i kulturoznawczej.

Zapraszamy  do  nadsyłania  tekstów  w  języku  polskim  lub  angielskim.  Do 
druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowa-
ne. Informacje na temat wymogów edytorskich oraz procedury recenzowania 
znajdują się na stronie internetowej pisma: www.pjac.uj.edu.pl

Kontakt z Redakcją: e-mail: pjac@uj.edu.pl 

Adres: 
Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044, 31-044 Kraków


