Sprawozdanie z działalności Zarządu ATRP „Plejada”
za okres od 7 maja 2016 r. do 19 maja 2018 r.

1. Wybór Zarządu na kadencję 2016-2018
Zarząd ATRP „Plejada” na kadencję 2016-2018 został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7
maja 2016 r. w Warszawie w następującym składzie:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Małgorzata Izert
Skarbnik: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
Sekretarz: dr hab. prof. UAM Marzena Blachowska-Szmigiel
Członkinie: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Ustępująca przewodnicząca: prof. dr hab. Grażyna Vetulani.
2. Działalność Zarządu
W kadencji 2016-2018 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 4 posiedzenia Zarządu w dniach 7.05.2016, 5.11.2016, 6.05.2017 i 30.09.2017, podczas
których określano cele strategiczne działań na dany rok akademicki, planowano spotkania oraz
organizację najważniejszych projektów Towarzystwa, wśród których zasadnicze miejsce miały:
kolejne Szkoły Doktorskie, jubileusz 15-lecia Towarzystwa, współpraca z ośrodkami
romanistycznymi i Ambasadą Francji, popularyzacja Towarzystwa i pozyskiwanie nowych członków.
3. Główne inicjatywy i osiągnięcia Zarządu w kadencji 2016-2018
3.1. Aktualizacja danych prawnych
Zarząd Towarzystwa rozpoczął pracę od niezbędnych działań administracyjnych, tj. rejestracji
zmian osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym oraz w PKO BP
(Przewodnicząca we współpracy z Sekretarzem i Skarbnikiem).
3.2. Udział w kwalifikacji uczestników do 20 i 21 Szkoły Doktorskiej
Jednym z pierwszych działań było wytypowanie 16 doktorantów z Polski do udziału w 20 Szkole
Doktorskiej, która miała miejsce w Republice Czeskiej i, wyjątkowo w perspektywie długiej tradycji
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Szkół Doktorskich odbyła się w dwóch ośrodkach akademickich oraz w dwóch terminach.
Dla sekcji literackiej był to Telcz, 15-17.09.2016, „Espaces: paysages – espaces mentaux – espaces
de la ville”.
Dla sekcji językoznawczej, glottodydaktycznej opraz traduktologicznej były to Czeskie
Budziejowice, 22.09-24.09.2016, „Nouveaux paradigmes, méthodes et outils”.
W sekcji językoznawczej do wykładu plenarnego zostali zaproszeni z ramienia „Plejady” prof.
Philippe Caron (Université de Poitiers, Francja) oraz przewodnicząca ATRP „Plejada”, prof. Jolanta
Sujecka-Zając. Była to znakomita okazja do wspomnień i ważnego podsumowania działań i
współpracy czeskiego stowarzyszenia „Gallica” oraz naszego Towarzystwa.
Komisja kwalifikacyjna uwzględniła wszystkie ośrodki romanistyczne w Polsce oraz zadbała o
równomierną reprezentację dziedzin naukowych (językoznawstwo, literaturoznawstwo,
traduktologię i dydaktykę języka francuskiego). Ustępujący ze stanowiska attaché ds współpracy
międzynarodowej i uniwersyteckiej w ambasadzie Francji p. Sébastien Raymond przyznał refundację
kosztów podróży dla 4 polskich uczestników 20 Szkoły Doktorskiej.
21 Szkoła Doktorska miała z kolei miejsce na Węgrzech w Szegedzie, w dniach 2-4.10.2017.
Obrady toczyły się wokół tematu „Vitesse-Attention-Perception”. Z polskiej strony zostało
zgłoszonych 13 referatów doktorantów oraz 2 referaty opiekunów naukowych. Ze względu na
brak interlokutora w Ambasadzie Francji (zmiana na stanowisku attaché ds współpracy
międzynarodowej i naukowej) nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na współfinansowanie
kosztów podróży uczestników. W miarę możliwości w refundowanie tych kosztów, oprócz środków
„Plejady”, zaangażowały się dyrekcje poszczególnych instytutów i katedr filologii romańskiej.
Kolejna, 22 Szkoła Doktorska planowana jest na Słowacji w roku 2019.
3.3. Współpraca z Ambasadą Francji
W dniu 16.10.2017 Przewodnicząca oraz vice-Przewodnicząca Towarzystwa odbyły spotkanie z
nowym attaché pour la coopération scientifique et universitaire, którym został pan Christophe Paoli.
Przedstawione zostały cele i zadania Towarzystwa oraz dyskutowano o możliwościach współpracy i
współfinansowania ważnych działań „Plejady”. P. Christophe Paoli był już wprowadzony w naszą
działalność przez swojego poprzednika, zadeklarował również wspieranie i propagowanie inicjatyw
Towarzystwa. Konkretyzacja tych deklaracji miała miejsce przede wszystkim poprzez przekazanie
środków na organizację uroczystej kolacji podczas jubileuszowego seminarium Towarzystwa w dniu
8 grudnia 2017r.
3.4. Zaproszenia do uczestniczenia w ważnych wydarzeniach romanistycznych
W dniach 29 i 30 maja 2017 Instytut Filologii Romańskiej UJ świętował 125-lecie swojego istnienia.
Przewodnicząca, w imieniu Towarzystwa, złożyła na ręce Dyrektora prof. dr hab. Jacka Rapaka
dyplom gratulacyjny oraz uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych.
45-lecie swojej działalności świętowała w Sosnowcu , 28.03.2018r., Romanistyka Śląska, gdzie nie
zabrakło także członków Towarzystwa.
3.5. Współpraca ze stowarzyszeniem FrancAvis na Słowacji
Koledzy ze Słowacji powołali do życia w 2015r stowarzyszenie FrancAvis, będące bliźniaczą
strukturą do Towarzystw « Plejada » i « Gallica ». Na ręce zarządu wpłynęło zaproszenie do
uczestniczenia w spotkaniu wszystkich sekcji romanistycznych na słowackich uniwersytetach pod
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tytułem 21ème édition des Etudes françaises en Slovaquie. W imieniu Zarządu « Plejady », w
seminarium tym, które odbyło się w dniu 18 września 2017 w Bratysławie, uczestniczyła dr hab. Prof
UAM Marzena Blachowska-Szmigiel, sekretarz « Plejady », która miała wystąpienie relacjonujące
działanie „Plejady” w Polsce. Przy tej okazji odbył się również 2 walny Zjazd słowackiego
Towarzystwa. Mamy nadzieję na intensywniejszą niż dotychczas współpracę oraz wspólne
romanistyczne inicjatywy. Pierwszym przejawem tej woli jest deklaracja przewodniczącej prof. Anny
Butasovej zorganizowania 22 Szkoły Doktorskiej w 2019 roku przez stowarzyszenie FrancAvis.
3.6. Jubileusz 15-lecia ATRP « Plejada »
W dniach 8-9.12. 2017 w salach Wydziału Neofilologii w Warszawie miało miejsce uroczyste
seminarium z okazji pięknego jubileuszu 15-lecia działalności naszego Towarzystwa. Było ono
poprzedzone dyskusją w gronie przedstawicieli 12 polskich romanistyk wobec nadchodzących zmian
w ustawie o szkolnictwie wyższym i kondycją filologii romańskiej w Polsce.
Jubileuszowe seminarium otworzyły dwa wykłady : prof. dr hab. Teresa Giermak-Zielińska
przedstawiła refleksję nt « Y a-t-il aujourd`hui en Pologne une philologie romane ? », natomiast prof.
Philippe Caron (Universite de Poitiers, Francja) mówił nt. « Les Congrès Mondiaux de linguistique
française de 2008 à 2016 : une radioscopie ». Nastepnie reprezentanci poszczególnych instytutów i
katedr romanistycznych przedstawiali programy oraz kierunki badawcze w swoich jednostkach.
Pokłosiem seminarium będzie publikacja zbierająca te doświadczenia, której wydanie planowane jest
na 2018 rok.
Seminarium zgromadziło liczne grono członków i sympatyków ATRP « Plejada », pokazało, że łączą
nas wspólne cele pomimo różnych sposobów prowadzenia romanistycznych studiów. Panowała
wspaniała atmosfera i wyrażono nadzieję na kolejne inicjatywy pozwalające na spotkania i rozmowy.
3.7. Materiały promocyjne i informacyjne ATRP « Plejada »
Opracowane zostały trzy typy materiałów informacyjnych na temat Towarzystwa.
Z inicjatywy członkini Zarządu, prof. dr hab. Katarzyny Kwapisz-Osadnik oraz staraniem od strony
redakcyjnej i technicznej vice-przewodniczącej, dr. hab. Małgorzaty Izert powstał plakat
zachęcający młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora do zainteresowania
działalnością Towarzystwa. Plakat w wersji elektronicznej został przekazany wszystkim polskim
ośrodkom romanistycznym z prośbą o rozpowszechnienie zarówno na stronach internetowych
jednostek jak i w wersji wydrukowanej w przestrzeni uczelni.
Z inicjatywy przewodniczącej została wydana broszurka przedstawiająca cele i działania
Towarzystwa oraz publikacje naukowe sygnowane przez « Plejadę ». Broszurka została przekazana
wszystkim uczestnikom jubileuszowego seminarium z prośbą o rozposzechnienie w swoich
środowiskach.
Opracowano także dwa numery Newslettera podsumowujące bieżace działania i inicjatywy.
Newsletter jest rozsyłany do członków Towarzystwa oraz umieszczony na stronie internetowej.
3.8. Aktualizacja strony internetowej
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.
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3.9. Nagroda dla laureata Olimpiady Języka Francuskiego
W dniu 18 marca 2017 roku - wzorem lat poprzednich- zostały wręczone nagrody książkowe podczas
uroczystej gali na zakończenie XL OJF. Zarząd Towarzystwa ufundował 2 nagrody książkowe: dla
laureata XL olimpiady języka Francuskiego, który uzyskał najwyższą punktację za pracę
pisemną (Weronika Jałbrzykowska, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego /
Suwałki album Les châteaux de la Loire) oraz dla jego nauczyciela (p. Krystyna Słowicka,
Métronome, Laurenta Deutscha). W imieniu Zarządu nagrodę wręczyła prof. Jolanta Sujecka-Zając
podczas uroczystości rozdania nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Podsumowanie
Kończąca się kadencja Zarządu Głównego ATRP „Plejada” 2016-2018 upłynęła w kontekście
planowanych ważnych zmian w sposobie funkcjonowania wyższych uczelni, niskiej popularności
studiów romanistycznych (zwłaszcza na 2 stopniu studiów) wśród kandydatów na studia, zmian
osobowych w Ambasadzie Francji w Warszawie oraz ogólnie trudnego funkcjonowania
akademickiego pracowników naukowych. Nie jest to z pewnością kontekst sprzyjający licznym i
długotrwałym inicjatywom związanym z profilem naszej działalności. Jednak uważamy, że
Towarzystwo „Plejada” miało i ma nadal bardzo ważną rolę do odegrania w środowisku
romanistycznym. Była o tym niejednokrotnie mowa podczas jubileuszowego seminarium w
Warszawie. Polega ona, z jednej strony, na integracji środowiska romanistycznego, stwarzaniu okazji
do dzielenia się doświadczeniami i inspiracji dobrymi rozwiązaniami, a z drugiej, do podtrzymywania
wysokich standardów pracy naukowej i dydaktycznej. Do tego chcemy zachęcać młodych
pracowników naukowych i doktorantów.
Liczymy także na większy udział w Towarzystwie właśnie młodych pracowników nauki, którzy
wniosą nowe pomysły służące popularyzacji pięknej tradycji naszego Towarzystwa.
W imieniu Zarządu Głównego
Jolanta Sujecka-Zając – przewodnicząca ATRP „Plejada”

Warszawa, 19 maja 2018r.
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