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Wrzesień 2017
Szanowni Państwo,
Członkowie i sympatycy ATRP „Plejada”,
Chcemy przekazać kilka informacji i zapowiedzi w tym powakacyjnym okresie, aby
zaplanować z wyprzedzeniem kalendarz wydarzeń:
1. Za nami 20 Szkoła Doktorska w Czechach (Czeskie Budziejowice i Telcz, wrzesień
2016). Wzięło w niej udział 16 doktorantów z instytutów filologii francuskiej w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu oraz 1 opiekun naukowy. Z okazji tej
pięknej, okrągłej rocznicy organizowania szkół doktorskich przez stowarzyszenia romanistów
w krajach Wyszehradu, była okazja do wspomnień i przypomnienia roli Szkół Doktorskich w
kształceniu młodej kadry naukowej. Złożone do komitetu naukowego teksty wystąpień
uczestników Szkoły zostały przekazane recenzentom i już niebawem rozpocznie się praca
redakcyjna nad monografią tematyczną oraz numerem specjalnym „Les Echos des Etudes
romanes”.
2. W dniu 18 marca 2017 Przewodnicząca Towarzystwa wręczyła w Lublinie nagrodę dla
laureata XL Olimpiady Języka Francuskiego w kategorii „najlepiej napisana wypowiedź
pisemna”, a także dla nauczyciela, pod opieką którego laureat przygotowywał się do
konkursu.
3. Kończą się przygotowania do 21 Szkoły Doktorskiej, która odbędzie się w Szegedzie
(Węgry) w dniach 2-4.10.2017. Tematem Szkoły Doktorskiej jest: Vitesse- Attention –
Perception

Z polskiej strony swój udział zgłosiło 13 doktorantów oraz 3 promotorów rozpraw
doktorskich. Życzymy owocnych obrad i udanej formacji naukowej dla Państwa
Doktorantów.

4. W Bratysławie od 2015r działa stowarzyszenie FrancAvis skupiające akademickich
wykładowców filologii francuskiej na Słowacji. 18 września 2017 odbędzie się Walne
Zgromadzenie Towarzystwa, które wybierze nowy Zarząd, a także określi kierunki działań.
Słowaccy Koledzy skierowali do nas zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Sekretarz ATRP „Plejada”, dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel będzie nas reprezentować
w Bratysławie dzieląc się doświadczeniami z naszej działalności.
5. Trwają przygotowania do uroczystości 15-lecia ATRP « Plejada ». Zapraszamy
serdecznie wszystkich Członków i sympatyków do Instytutu Romanistyki w Warszawie
(Dobra 55) w dniach 8-9 grudnia 2017 na seminarium poświęcone temu ważnemu dla nas
jubileuszowi.
W dniu 8 grudnia (piątek od godz. 13.00) planujemy krótkie (15-minutowe) prezentacje
polskich romanistyk w perspektywie minionych 15-lat: jak się zmienialiśmy, rozwijaliśmy,
programowo i systemowo. Jakie są polskie romanistyki w coraz bardziej globalnym XXI
wieku?
W dniu 9 grudnia (sobota 9.00 – 14.00) odbędą się dyskusje panelowe wokół ważnych
tematów takich jak romanistyczna przyszłość w świetle nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym, romanistyczne wyzwania (dla wykładowców, dla studentów).
Już wkrótce przekażemy szczegóły tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia.
Życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim!

W imieniu Zarządu Głównego ATRP „Plejada”
Jolanta Sujecka-Zając
przewodnicząca

