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Wstęp
Niniejszy zbiór artykułów zawiera referaty wygłoszone podczas III Krajowej
Konferencji Młodych Italianistów „Intorno alla lingua e letteratura italiana: teoria e
pratica”, która odbyła się w dniach 24-25 listopada 2009 roku w Poznaniu. Konferencja
została zorganizowana z inicjatywy Zakładu Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej
UAM.
Konferencja ta kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w 2006 roku przez Katedrę
Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a podjętą w 2007 roku przez Zakład Italianistyki
Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. To trzecie zatem spotkanie
młodych italianistów dało nam kolejną sposobność wymiany naukowych doświadczeń oraz
refleksji, a także możliwość zacieśnienia więzi przyjacielskich, a dla niektórych, nowych
uczestników, okazję poznania starszych stażem kolegów i koleżanek, co w dalszej przyszłości
przyczyni się z pewnością do przedsięwzięcia wspólnych inicjatyw naukowych.
W spotkaniu uczestniczyło 23 młodych naukowców, którzy wygłosili referaty w
zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Konferencja nie miała z góry narzuconej
tematyki. Po pierwsze chodziło o zachęcenie do udziału w spotkaniu jak najliczniejszej grupy
młodych italianistów. Po drugie niezawężanie horyzontów tematycznych umożliwiło
każdemu z uczestników zaprezentowanie aktualnie prowadzonych badań, w większości
związanych z problematyką przygotowywanej dysertacji doktorskiej.
Jednocześnie, chciałybyśmy serdecznie podziękować recenzentom, Pani Profesor
Ingebordze Beszterdzie oraz Panu Profesorowi Mirosławowi Lobie, za czas poświęcony na
zrecenzowanie artykułów.

La presente raccolta di articoli contiene gli interventi presentati nel corso dei lavori
durante il III Incontro dei Giovani Italianisti „Intorno alla lingua e letteratura italiana: teoria
e pratica” svoltosi a Poznań, il 24-25 novembre 2009. La conferenza è stata organizzata per
iniziativa dell’Istituto di Filologia Romanza dell’Università di Poznań.
La conferenza mantiene la tradizione iniziata nel 2006 dalla Cattedra di Italianistica
dell’Università di Varsavia, ripresa successivamente dall’Istituto di Filologia Romanza
dell’Università Jagellonica nel 2007. Questo ormai terzo incontro dei giovani italianisti ci ha
dato un’altra opportunità per uno scambio di idee ed esperienze nel campo della ricerca, ma
anche la possibilità di rafforzare i legami d’amicizia e per alcuni, nuovi partecipanti,
l’occasione di conoscere le colleghe e i colleghi con più esperienza, il che in futuro
contribuirà sicuramente ad intraprendere iniziative scientifiche congiunte.
All’incontro hanno partecipato 23 giovani ricercatori, i quali hanno presentato i
contributi nell’ambito della letteratura e linguistica, per i quali abbiamo preferito non imporre
nessun tema specifico. Tale decisione è stata dettata da due considerazioni. Prima di tutto, si
trattava di incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di giovani italianisti.
In secondo luogo, il mancato restringimento tematico ha consentito a ciascun partecipante di
presentare la ricerca in corso di svolgimento, nella maggior parte legata alla tematica della tesi
di dottorato in stesura.
Inoltre, vorremmo ringraziare di cuore la Professoressa Ingeborga Beszterda e il
Professor Mirosław Loba per il tempo dedicato alla preparazione delle recensioni.

