Szanowni Państwo,

w roku jubileuszu swego siedemdziesięciolecia Uniwersytet Łódzki ogłosił konkurs o nagrodę
im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
Nagroda ta będzie corocznie przyznawana za najwybitniejsze polskie dzieło z zakresu
nauk humanistycznych.

Nie mamy wątpliwości, że nauki humanistyczne, rozumiane znacznie szerzej niż dziś rozumieją je
urzędowe reguły, odgrywają kluczową rolę w działalności badawczej i życiu intelektualnym.
W centrum swej uwagi lokują bowiem to, co w świecie najważniejsze: człowieka, jego istotę, jego
los, to, co mu potrzebne do wzrastania w swym człowieczeństwie, relacje, jakie wiążą go z drugim,
ze społeczeństwem i państwem.
Nauki humanistyczne stawiają najważniejsze dla nas pytania i podejmują próbę udzielenia
na nie odpowiedzi.

Humanistyczna perspektywa badawcza nie jest obca innym dziedzinom nauki, co więcej: wskazać
można wiele przykładów, gdy perspektywa ta ratuje naukę przed jej instrumentalizacją
i wykorzystaniem do celów niegodziwych. Zwłaszcza dziś, w czasach gwałtownej ekspansji nauk
technicznych, humanistyka nic nie traci ze swej naturalnej funkcji, przeciwnie: zyskuje walor
fundamentu dobrego rozwoju społeczeństw.
Ustanawiając nagrodę chcielibyśmy podkreślić wagę, jaką Władze Uniwersytetu Łódzkiego i cała
społeczność naszej Uczelni, przykłada do tej dziedziny wiedzy, tego modelu prowadzenia badań
i tego kierunku kształtowania naszej akademickiej tożsamości. Chcielibyśmy zwrócić uwagę
wszystkich, którzy powinni patrzeć w stronę uniwersytetu, że rozwój badań humanistycznych
leży w interesie państwa i społeczeństwa.

Patronem nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusz Kotarbiński.
Człowiek wielkiego umysłu i nieprzeciętnej osobowości, wybitny humanista, znakomity uczony,
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doskonały nauczyciel i wychowawca, a przy tym świetny organizator życia akademickiego,
promotor wielu karier naukowych, skromnie asystujący swym uczniom w ich pracy i osobistym
rozwoju. Uczony, którego liczne dzieła mogą być niedoścignionym wzorcem dla wszystkich, którzy
podejmują trud badań i nie zamykają się w jednym kręgu swych zainteresowań. Dla tych, których
powołaniem jest nie tylko namysł na rzeczywistością, ale także próba jej racjonalnej przemiany.
Chcielibyśmy corocznie nagradzać dzieło, które jest owocem rzetelnej, prawdziwej, nieudawanej
pracy badawczej, które stanowi znaczący wkład w rozwój humanistyki szeroko ujmowanej, które
w końcu stanowić będzie dla całego humanistycznego środowiska polskich uczonych powód do
chluby i wzorzec dla kolejnych wysiłków naukowych.
Historia Uniwersytetu Łódzkiego upoważnia nas do podjęcia wyzwania przyznawania nagrody,
która ma ogólnopolski charakter. Początki naszej Uczelni to przede wszystkim znakomity rozwój
nauk humanistycznych, niezwykłe zgromadzenie wybitnych postaci tej dziedziny wiedzy. Od
siedemdziesięciu lat staramy się podążać drogą, którą wyznaczyli nam nasi założyciele. Niech ta
nagroda będzie naszym hołdem dla nich wszystkich i wyrazem szacunku dla ich spuścizny. Niech
będzie odpowiedzią na wyzwania, jakie stają przed nami współcześnie.
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