Sprawozdanie z działalności Zarządu ATRP „Plejada”
za okres od 19 maja 2018 r. do 17 października 2020 r.

1. Wybór Zarządu na kadencję 2018-2020
Zarząd ATRP „Plejada” na kadencję 2018-2020 został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19
maja 2018 r. w Warszawie w następującym składzie:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, UW
Wiceprzewodnicząca: prof. ucz. dr hab. Anita Staroń, UŁ
Skarbnik: dr Dariusz Krawczyk, UW
Sekretarz: prof.ucz. dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, UAM
Członkinie: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (UAM), dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
(UŚ)
Ustępująca przewodnicząca: prof. dr hab. Grażyna Vetulani (UAM)
2. Działalność Zarządu
W kadencji 2018-2020 Zarząd prowadził działalność organizacyjno-naukową zgodną z
obowiązującym statutem oraz monitorował stan finansowy Towarzystwa. W szczególności dążył do
aktywizowania oraz integrowania akademickiego środowiska romanistycznego w Polsce,
podtrzymywania kontaktów z romanistami z ośrodków uniwersyteckich Czech, Słowacji i Węgier.
Odbyły się 3 posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniach 8.09.2018, 13.04.2019, 30.11.2019,
ponadto Zarząd był w stałym kontakcie elektronicznym i telefonicznym zwłaszcza w okresie
wymuszonej pandemią izolacji. Podczas posiedzeń określano cele strategiczne działań na dany rok
akademicki, planowano spotkania oraz organizację najważniejszych projektów Towarzystwa, wśród
których zasadnicze miejsce miały: kolejne Szkoły Doktorskie, współpraca z ośrodkami
romanistycznymi i Ambasadą Francji, popularyzacja Towarzystwa, zarządzanie sprawami
finansowymi oraz pozyskiwanie nowych członków.

3. Główne inicjatywy i działania Zarządu w kadencji 2018-2020
3.1. Aktualizacja danych prawnych
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Zarząd Towarzystwa rozpoczął pracę od niezbędnych działań administracyjnych, tj. rejestracji
zmian osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym oraz w PKO SA.
3.2. Głos ATRP Plejady w sprawie listy prestiżowych czasopism i wydawnictw krajowych i
zagranicznych
Wszystkie polskie środowiska filologiczne zostały poruszone projektem MNiSW ogłoszonym na
początku 2018 roku w sprawie sporządzenia listy prestiżowych czasopism i wydawnictw krajowych
i zagranicznych. Jak szybko okazało się na tej liście zabrakło bardzo wielu niezwykle istotnych z
punktu widzenia nauk filologicznych wydawców innych niż anglojęzycznych. Środowiska
rozpoczęły działania mające na celu jasne wyartykułowanie wspólnego stanowiska oraz sporządzenie
własnych propozycji wspomnianych uprzednio list. ATRP „Plejada” skierowała w tej sprawie list do
ministra MNiSW dr Jarosłąwa Gowina (z dnia 28.06.2018), w którym wyraża swoje zaniepokojenie
oraz sprzeciw wobec tworzenia list bez konsultacji z właściwymi środowiskami filologicznymi. Do
pisma została dołączona uwspólniona przez romanistyki polskie lista czasopism i wydawnictw
niezbędnych dla właściwego funkcjonowania studiów francuskojęzycznych w Polsce. W uzyskanej
odpowiedzi ( z dnia 26 lipca 2018) otrzymaliśmy zapewnienie o włączeniu naszych postulatów do
prac ministerstwa. Podobne apele były wysyłane przez pozostałe stowarzyszenia filologiczne (m.in.
hispanistów, italianistów i germanistów). W roku 2019 apele te były kontynuowane. Po spotkaniu
dyrektorów romanistyk polskich (patrz poniżej) zostało wystosowano kolejne pismo (z dnia
23.01.2019) w tej sprawie sygnowane przez 17 dyrektorów lub wice-dyrektorów polskich
romanistów oraz nasze Towarzystwo. Główną propozycją sygnatariuszy listu był postulat włączenia
do list ministerialnych ośrodków wydawniczych figurujących na na liście hiszpańskiej Scholarly
Publishers Indicators in Humanities i norweskiej Social Sciences Norwegian Register For Scientific
Journals, Series And Publishers. Ponadto ATRP „Plejada” dołączyła do głosu Dziekan Wydziału
filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. Joanny Jabłkowskiej podnoszącej w sposób całościowy
kwestie filologicznych potrzeb publikacyjnych. W lutym 2019r na moje ręce wpłynęło pismo od dr
Daniela Słapka z Zespołu Doradczego dla dyscypliny naukowej językoznawstwo działającego przy
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o konsultację poprzez Towarzystwo listy
językoznawczych czasopism naukowych. W dniu 6 marca 2019 taka odpowiedź, po konsultacji z
przedstawicielami romanistyk została przesłana wraz z odpowiednią listą. Niestety, nie było już takiej
inicjatywy z obszaru literaturoznawczego.
Wszystkie te działania bardzo dobrze pokazały integrację polskich środowisk nie tylko
romanistycznych, ale szerzej filologicznych, utrwalając także pozycję ATRP „Plejada” jako
faktycznej płaszczyzny, w której głosy romanistów są wyrażane i przekazywane gremiom
decyzyjnym jako spójne stanowisko nas wszystkich.
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3.3. Przedstawienie programu ATRP Plejada w kadencji 2018-2020 w Ambasadzie Francji oraz
inne kontakty
Już od poprzedniej kadencji stwierdzaliśmy bardzo dobrą współpracę z Ambasadą Francji oraz z
attaché ds. współpracy naukowej prof. Christophem Paoli, co potwierdziło się także w upływającej
kadencji. Pierwsze z tych spotkań odbyło się w dniu 13 września 2018r. Przewodnicząca
Towarzystwa prof. Jolanta Sujecka-Zając przedstawiła program na nową kadencję, której naczelną
ideą było „ Mission fédératrice de la pensée française et francophone en Europe”. Omówione zostały
projekty działań (plany naukowe i popularyzacyjne). Kolejne spotkania w Ambasadzie, a także w
Centre des études françaises et francophones w UW lub w drodze korespondencji elektronicznej
dotyczyły konkretnych inicjatyw współorganizowanych przez „Plejadę” (patrz poniżej).
Warto przy tej okazji powiedzieć jeszcze inicjatywie spotkań stowarzyszeń romanistycznych, które
zainicjował obecny Ambasador Francji Frédéric Billet. Spotkanie odbyło się w dniu 15 listopada
2019r w atmosferze nieformalnego obiadu, a uczestniczyła w nim z ramienia ATRP Plejada prof.
Anita Staroń. Kolejne takie spotkanie ma się odbyć w październiku 2020.
3.3. Publikacja upamiętniająca 15-lecie działalności ATRP „Plejada”
W grudniu 2018 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Primum Verbum z Łodzi publikacja „LE
RAYONNEMENT DES IDÉES FRANCOPHONES AU XXIe SIÈCLE. Les philologies
romanes en Pologne entre 2002 et 2017 : succès et défis » (pod red. J. Sujeckiej-Zając, 115 str)
upamiętniająca jubileusz 15-lecia Towarzystwa. Publikacja będąca dokumentacją rozwoju polskiej
romanistyki zawiera 13 autorskich prezentacji pokazujących różnorodne oblicza studiów
romanistycznych w Polsce zintegrowanych wokół naszego Towarzystwa. Publikacja została
sfinansowana ze środków Instytutu Francuskiego w Polsce.
3.4. Spotkanie dyrektorów romanistyk w Warszawie w dniu 21 stycznia 2019
W dniu 21 stycznia pod auspicjami ATRP „Plejada” odbyło się w Instytucie Romanistyki UW
spotkanie dyrektorów polskich romanistyk. !6 przedstawicieli środowiska spotkało się celem
omówienia bieżącej sytuacji związanej ze studiami w dobie „po reformie”, dzielenia się
doświadczeniem, projektami i pomysłami na wzmocnienie studiów romanistycznych w Polsce.
Dyskutowano o możliwościach inicjatyw popularyzujących romanistyki, wymieniano pomysły na
rozwiązywanie problemów związanych m.in. z niskim naborem na II stopień studiów czy
promowaniem kultury francuskiej i frankofońskiej w Polsce. Uczestnicy spotkania zgodnie
podkreślali wartość takiej wymiany myśli postulując regularne, cykliczne spotkania w różnych
ośrodkach romanistycznych w Polsce.
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3.5. Udział w organizacji konkursu Ma thèse en 180 secondes
ATRP „Plejada” została zaproszona do współorganizowania finału ogólnopolskiego oraz w rejonie
Europy Centralnej konkursu dla doktorantów polegającego na przedstawieniu założeń i problematyki
rozprawy doktorskiej w języku francuskim w czasie nie przekraczającym 3 minut oraz w oparciu o
jeden slajd prezentacji (opcjonalnie). Konkurs promuje w ten sposób język francuski oraz zachęca w
ten niebanalny sposób do dzielenia się swoimi zainteresowaniami badawczymi. Do udziału
zaproszeni są przedstawiciele nie tylko romanistyk, ale wszystkich dyscyplin pod warunkiem
przedstawienia tematyki w języku francuskim. Pierwszy finał odbył się w dniu 29 marca 2019 roku
na Uniwersytecie Warszawskim. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i odbywa się w wielu krajach
frankofońskich, o czym jeszcze poniżej. W finale wzięło udział 14 doktorantów z różnych ośrodków
uniwersyteckich, 7 zostało zakwalifikowanych do finału „Europa Centralna”, który odbył się 15 maja
2019 r w Warszawie. Obok polskich doktorantów udział w nim wzięli doktoranci z Czech, Słowacji
i Austrii. W sumie o nagrody walczyło 17 doktorantów. Warto pokazać świetne wyniki polskich
uczestników, bowiem nagrodę główną zdobyła doktorantka z PAN, a trzecie miejsce - doktorantka z
UJ. Również nagroda publiczności trafiła do Polki (doktorantka z UAM).
Inicjatywa, w której ATRP „Plejada” uczestniczyła poprzez współorganizowanie wydarzenia jest
bardzo ciekawa i obiecująca na przyszłość, zwłaszcza, że Ambasada Francji zwróciła się w lutym
2020 do międzynarodowego komitetu organizacyjnego konkursu z wnioskiem o wpisanie inicjatywy
konsorcjum „MT 180 Europe Centrale” jako konkurencji międzynarodowej. Projekt zakładał, że
kolejna edycja konkursu odbędzie się w Warszawie (finał ogólnopolski 20 marca 2020), a finał na
poziomie Europy Centralnej – w Krakowie 27 maja 2020. Kolejne edycje konkursu miałyby odbywać
się również w innych krajach zrzeszonych w konsorcjum (Czechy, Austria, Węgry, Słowacja).
Laureaci mieli wziąć udział w finałach międzynarodowych we wrześniu 2020. Jak już wiadomo,
wszystkie te plany nie zostały zrealizowane z powodu pandemii. Obecnie planowane są działania
online powyższych inicjatyw.
3.6. Jour du prof. de francais – Międzynarodowy Dzień Nauczyciela Języka Francuskiego
ATRP „Plejada” włączyła się także w kolejną inicjatywę organizowaną przez Instytut Francuski i
Ambasadę Francji jako odzew na apel prezydenta Francji – Międzynarodowy Dzień Nauczyciela
Języka Francuskiego, który przypadał na 28 listopada 2019r. Jego tematem zostało hasło „Innovation
et créativité”. Ogłoszony został konkurs wśród nauczycieli przedmiotu i sekcji dwujęzycznych
konkurs „Mon idée pour innover” zapraszający ich o prezentacji swojego projektu edukacyjnego
noszącego znamiona tych właśnie działań. W jury konkursu z ramienia ARP Plejada zasiadała prof.
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Anita Staroń. Z 14 zgłoszonych projektów do finału przeszło siedem najlepszych.
Inicjatywa została przedstawiona przez prof. Jolantę Sujecką-Zając w uniwersyteckim Radio Kampus
w UW, co pozwoliło, na skromną, ale zawsze, obecność w mediach i opowiedzenie o wyzwaniach i
celach w nauce języka francuskiego oraz o roli Towarzystwa.
3.7. 23 Szkoła Doktorska w Bratysławie oraz planowana Szkoła Doktorska w Krakowie
W dniach 14-16 listopada 2019r odbyła się 23 Szkoła Doktorska, tym razem w Bratysławie,
organizowana przez Towarzystwo romanistów słowackich FrancAvis oraz Instytut Romanistyki na
Uniwersytecie Comeniusa. Tematem Szkoły było: Entre tradition et innovation dans les études
francaises en Europe centrale. Z Polski udział wzięło 7 osób : 5 doktorantów oraz dwie osoby z kadry
akademickiej reprezentujące ATRP „Plejada” (prof. Bernadeta Wojciechowska z UAM oraz prof.
Jolanta Sujecka-Zając UW). Szkoła Doktorska, choć skromna w sensie liczebności uczestników (30
osób), podtrzymała tradycję współpracy Towarzystw z państw Wyszehradu w tym zakresie.
Pozwoliło to także na mniej formalne kontakty z kolegami i i z Towarzystw czeskiego (Gallica)i
słowackiego (FrancAvis). Te wspólne rozmowy i kontakty będą z pewnością procentować w
przyszłości wspólnymi inicjatywami. Uczestnictwo polskie zostało w całości refundowane (2403,24
zł) przez Ambasadę Francji (przewodnicząca ATRP Plejady była gościem FrancAvis).
Kolejna Szkoła Doktorska - Autour du texte dans les études françaises pod patronatem „Plejady”
miała odbyć się w Krakowie w dniach 24-26 września 2020 w gościnnych progach Instytutu Filologii
Romańskiej UJ na zaproszenie prof. Wacława Rapaka oraz Uniwersytetu Pedagogicznego na
zaproszenie prof. Teresy Muryn. Wszystko zostało znakomicie przygotowane i zaplanowane,
rozesłany został komunikat konferencyjny zapraszający do udziału w wydarzeniu zarówno
środowisko polskie jak i czeskie, słowackie i węgierskie. Niestety, podobnie jak wiele innych
inicjatyw z roku 2020 byliśmy zmuszeni do przesunięcia tych planów na rok kolejny.
3.8. Aktualizacja strony internetowej i hosting zewnętrzny
Podobnie jak w poprzednich latach aktualizowane były informacje na stronie internetowej, tak aby
ułatwić przepływ informacji nie tylko na temat inicjatyw Towarzystwa, ale, szerzej, wszelkich
inicjatyw romanistycznych (konferencji, publikacji) podejmowanych przez polskie ośrodki
akademickie.
Warto zaznaczyć, że kontynuujemy współpracę na zasadzie Umowy o dzieło z p. Filipem Gołąbem
z UAM, który znakomicie spełnia swoje zadania. Na jego też zachętę strona ATRP Plejady korzysta
z hostingu zewnętrznego od 2019 r (664,20zł- opłata promocyjna za hosting na trzy lata oraz
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255,72 zł opłata za domenę również na trzy lata.). Pozwala to na uregulowanie zapisów związanych
z RODO. Oczywiście wszystko jest przekierowywane z dotychczasowego adresu, ale nowy adres to:
http://plejada.romanisci.edu.pl/
3.9. Zmiana banku
W związku z wysokimi kosztami obsługi operacji bankowych w dotychczasowym banku PKO SA
Zarząd Główny zdecydował w listopadzie 2019r o zmianie banku. Po dokonaniu rozeznania przez
skarbnika dr Dariusza Krawczyka zdecydowaliśmy się na Bank Paribas oferującym najkorzystniejsze
warunki funkcjonowania naszego rachunku. Wszelkie formalności, choć trwały bardzo długo ze
względu na COVID zakończyły się pomyślnym otwarciem konta we wrześniu 2020r.

Podsumowanie
Kończąca się kadencja Zarządu Głównego ATRP „Plejada” 2018-2020 pozwoliła na obecność ATRP
„Plejada” na wielu płaszczyznach. Osobiście cieszy mnie bardzo widoczna wysoka ranga
Towarzystwa jako partnera do dyskusji o ważnych dla romanistycznego środowiska kwestiach w
MNiSW oraz w Ambasadzie. Jesteśmy zapraszani do udziału w różnych inicjatywach, wspierane są
także nasze projekty, nasze środowisko działa spójniej i skuteczniej, a rola „Plejady” jest
bezdyskusyjna w tym kontekście. Niestety, pandemia trwająca od marca 2020 nie pozwoliła na wiele
planowanych działań i spotkań. Możemy mieć tylko nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej
i powrót do wszystkich planów, a także na realizację nowych działań.
Kończąc drugą (i ostatnią) kadencję w funkcji przewodniczącej Zarządu Głównego ATRP „Plejada”
pragnę bardzo gorąco podziękować moim Koleżankom i Koledze z Zarządu Głównego za udaną
współpracę, wsparcie i zaangażowanie w podejmowane działania.

W imieniu Zarządu Głównego
/…/
Jolanta Sujecka-Zając – przewodnicząca ATRP „Plejada”
w kadencji 2018-2020

Warszawa, 27 września 2020
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