Ouvrage publié avec le concours de la Faculté des Lettres de l’Université Jagellone de Cracovie

RÉDACTEUR EN CHEF
prof. dr hab. Wacław Rapak
Projekt okładki
VICE-RÉDACTEUR
EN CHEF
Paweł
dr
JakubLisek
Kornhauser
SECRÉTAIRES DE RÉDACTION
dr Karolina Czerska, dr Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Czasopismo wpisane jest na ministerialną listę czasopism wyróżnionych typu „B”
ADRESSE
DE LA RÉDACTION
oraz wymienione
w wykazie czasopism punktowanych z 2016 roku ogłoszonym przez
Instytut
Filologii Nauki
Romańskiej
UJ
Ministerstwo
i Szkolnictwa
Wyższego (10 punktów).
al. Mickiewicza 9a/227

31-120
Kraków by Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, 2016
© Copyright

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

Les noms des membres du Comité Scientifique et du Comité de Lecture ainsi que toutes les autres informations sur
la revue sont disponibles sur les sites :
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzawww.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia

ny i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych,

Contact
: k.czerska@uj.edu.pl
(littérature),
tomasz.krupa@uj.edu.pl
(linguistique),
mechanicznych,
kopiujących,
nagrywających
i innych oraz nie
może byćagnieszka.kocik@uj.edu.pl
przechowy(recensions)
wany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers
en 2021 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences
czasopisma
Vol.
(2016) nr 2 (38) oraz proof reading
etDigitalizacja
de l’enseignement
supérieur „Studia
destinés àJudaica”
promouvoir
les 19
sciences.
i redakcja tekstówczasopisma
anglojęzycznych
zostały
sfinansowane
w ramach
umowy
Nr 620/recenzentów
Umiędzynarodowienie
„Romanica
Cracoviensia”
przez zwiększenie
liczby
zagranicznych
ze środków
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
przeznaczonych
na
wP-DUN/2016
roku 2021 – zadanie
finansowane
w ramach
umowy
nr 898/P-DUN/2019
ze środków
Ministerstwa
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych
działalność
upowszechniającą
naukę. na działalność upowszechniającą naukę.

La version primaire de la revue « Romanica Cracoviensia » (ISSN 2084-3917) est la version électronique publiée
dans
l’internet
sur le site
: www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia
Wersja
papierowa
numeru
została dofinansowana ze środków Wydziału Humanistycz-

nego Uniwersytetu
Marii„Romanica
Curie-Skłodowskiej
Lublinie.
Pierwotną
wersją czasopisma
Cracoviensia”w(ISSN
2084-3917) jest wersja elektroniczna publikowana
w internecie na stronie : www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia
COUVERTURE
ISSN 1506-9729
Dorota
e-ISSNHeliasz
2450-0100
RÉDACTION TECHNIQUE
Wersją pierwotną
Katarzyna
Jagieła (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana na stronie www.ejournals.eu
© Copyright by Uniwersytet Jagielloński
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Ière
edition, Cracovie
2021

Redakcja:
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
All
rights reserved

tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
ISSN
1732-8705
Dystrybucja:
tel. 12-631-01-97, 12-631-01-98
tel.
kom.
506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
e-ISSN 2084-3917
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.wuj.pl
Redakcja : ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80
Nakład 150
egz.
Dystrybucja
: tel.
12-631-01-97
tel. kom. 506-006-674, e-mail : sprzedaz@uj.pl
Konto : PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325

