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Polonistyka w Preszowie na S owacji –
historia i wspó czesno!"1
Polonistyka w Preszowie na S owacji ma bardzo d ug! tradycj". Lektorat
j"zyka polskiego zosta w Preszowie otwarty w roku akademickim
1969/1970. Za o#ony zosta przy Katedrze J"zyka i Literatury S owackiej na
Wydziale Filozoficznym w Preszowie Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika
w Koszycach. Od roku akademickiego 1993/1994 zosta w !czony do Katedry Slawistyki, któr! wydzielono z Katedry J"zyka i Literatury S owackiej
i która zosta a powo ana jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna
Wydzia u Filozoficznego w Preszowie Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika
w Koszycach 1 wrze$nia 1993 roku. Katedra Slawistyki jest od roku 1997
cz"$ci! Wydzia u Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego i w ramach
reorganizacji na Wydziale Filozoficznym zosta a 1 wrze$nia 2005 roku wraz
z Katedr! Rusycystyki i Translatoryki oraz Katedr! Ukrainistyki scalona
w Instytut Rusycystyki, Ukrainistyki i Slawistyki. Od roku 2013 Katedra Slawistyki wyst"puje pod nazw! Katedra Studiów %rodkowoeuropejskich, a od
stycznia 2014 roku jest cz"$ci! Instytutu Ukrainistyki i Studiów %rodkowoeuropejskich. Lektorat j"zyka polskiego na przekór licznym organizacyjnym zmianom utrzyma si" przy Katedrze Studiów %rodkowoeuropejskich a# do chwili
obecnej i w roku akademickim 2014/2015 ko&czy ju# 46. rok swego istnienia.
1 Opracowanie historii polonistyki w Preszowie oparte jest na: Dudášova-Kriššákova 2009,
410–427, a tak#e jej wst"pie do: Dudášova-Kriššákova 2007, 9–12. Informacje uzupe nione
zosta y danymi dotycz!cymi aktualnego stanu preszowskiej polonistyki i perspektyw jej rozwoju. Wi"cej informacji o Katedrze Studiów %rodkowoeuropejskich oraz kierunku studia
$rodkowoeuropejskie mo#na znale'( na stronie: www.ses.unipo.sk [dost"p: 10.03.2015].
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Nauczanie j"zyka polskiego by o realizowane w ramach kilku programów:
slawistyka – nauczycielskie studia magisterskie w kombinacji z j"zykiem s owackim, ukrai&skim, rosyjskim (1992/1993–2003/2004), slawistyka – jednolite nienauczycielskie studia magisterskie (1995/1996–2013/2014), j"zyk
i literatura polska – nienauczycielskie magisterskie studia w kombinacji z j"zykiem s owackim, niemieckim, angielskim, zarz!dzaniem, filozofi! (1998/1999–
2002/2003). W ramach prowadzonych kierunków j"zyk polski by nauczany
jako specjalizacja, co oznacza, #e poza (wiczeniami lektoratowymi z j"zyka
polskiego studenci zaliczyli tak#e wyk ady i seminaria z j"zyka polskiego, literatury i kultury, cz"sto w szerszym, s owia&skim kontek$cie. Lektorat j"zyka polskiego prowadzony jest tak#e w ramach kierunku j"zyk i literatura
s owacka, a jako przedmiot fakultatywny jest proponowany studentom innych
kierunków. Obecnie w Katedrze Studiów %rodkowoeuropejskich realizowana jest nauka j"zyka polskiego na stopniu licencjackim w ramach nowego
kierunku – studia $rodkowoeuropejskie, których gwarantem jest doc. PhDr.
Peter Káša, CSc. Prowadzony kierunek studiów ma ambicje, aby niebawem
umo#liwi( studentom kontynuowanie nauki na stopniu magisterskim.
Zasadnicze j!dro programu studiów $rodkowoeuropejskich stanowi!
przedmioty: wspó czesny j"zyk polski, lektorat (j"zyk polski i drugi j"zyk do
wyboru), komunikacja j"zykowa (j"zyk polski i drugi j"zyk do wyboru), wypowied' pisana, seminarium translatologiczne (j"zyk polski i drugi j"zyk do
wyboru), wst"p do studiów $rodkowoeuropejskich, podstawy j"zykowej komunikacji, podstawy literackiej komunikacji, lingwistyka kulturowa, literatura
i kultura $rodkowoeuropejska, historia Europy %rodkowej, kino $rodkowoeuropejskie, regionalno-geograficzna charakterystyka Europy %rodkowej,
podstawy zarz!dzania marketingowego i podstawy komunikacji interkulturowej. Przedmioty fakultatywne na kierunku studia $rodkowoeuropejskie to:
(wiczenia j"zykowe (j"zyk polski lub inny j"zyk do wyboru), slawistyka –
wybrane zagadnienia, podstawy informatyki i redakcja tekstu, turystyka, analiza tekstów medialnych, wybrane zagadnienia z literatur wschodnios owia&skich, literatura $wiatowa, twórcze pisanie, lingwokulturowa analiza tekstów
literackich i podstawy public relations.
Absolwenci studiów $rodkowoeuropejskich uzyskuj! kompetencje j"zykowe w zakresie pos ugiwania si" j"zykiem polskim i drugim wybranym j"zykiem w mowie i pi$mie, opanowuj! podstawy przek adu pisemnego i ustnego w dwóch j"zykach, maj! rozeznanie w polityce $rodkowoeuropejskiej, #yciu spo ecznym, kulturze i historii, posiadaj! praktyczne umiej"tno$ci
tworzenia i przek adania materia ów reklamowych, znaj! podstawy zarz!-
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dzania ruchem turystycznym i kultur!. Studia umo#liwiaj! równie# pobyt za
granic!, daj! perspektyw" podró#owania i korzystania ze stypendiów podczas d u#szych pobytów badawczych w atrakcyjnych miastach Europy %rodkowej (Kraków, Warszawa, Praga, Brno itp.), a tak#e mo#liwo$( nawi!zania
kontaktów z instytucjami i firmami, które s! nastawione na handel i ruch turystyczny w kraju i za granic!, szczególnie w Polsce. Absolwenci kierunku
studia $rodkowoeuropejskie mog! znale'( zatrudnienie w instytucjach spoeczno-kulturalnych, sferze gospodarczej i przedsi"biorczo$ci (turystyka,
ruch turystyczny, mi"dzynarodowa wspó praca regionalna), w instytucjach
pa&stwowych, dyplomacji, instytucjach mi"dzynarodowych, w trzecim sektorze i w organizacjach pozarz!dowych czy te# w pracy redaktorskiej, dzia alno$ci wydawniczej i naukowo-badawczej.
Od momentu otwarcia lektoratu j"zyka polskiego w Preszowie obejmowali
go lektorzy z niemal wszystkich polskich uniwersytetów. Od roku 1969 przy
Katedrze J"zyka i Literatury S owackiej, od roku 1993 przy Katedrze Slawistyki, od roku 2013 przy Katedrze Studiów %rodkowoeuropejskich pracowali
nast"puj!cy lektorzy: mgr Danuta Abrahamowicz – Uniwersytet Jagiello&ski
w Krakowie (1969–1972), dr Jan Dutkowski – Uniwersytet %l!ski w Sosnowcu (1972–1973), dr Henryk Pustkowski – Uniwersytet )ódzki (1973–1976),
mgr Waldemar Zamlewski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1976–1980), mgr W adys aw Wójtowicz – Wy#sza Szko a Pedagogiczna
w Rzeszowie (1980–1984), dr Bogdan Owczarek – Uniwersytet Warszawski
(1984–1986), mgr Kazimiera Buda – Studium J"zyka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu )ódzkiego (1986–1989), mgr Wirginia Miros awska
– Uniwersytet )ódzki (1989–1994), dr Barbara Maciejewska – Studium J"zyka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu )ódzkiego (1994–1999),
mgr Agáta Hrk*ová – Kraków (2000–2004), dr Bo#ena Kotu a – Uniwersytet
Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie (2004–2009), dr Maria Czempka-Wewióra – Uniwersytet %l!ski w Katowicach (2009–2013), dr Bo#ena Kotu a
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu askiego
w Radomiu (od 2013 r.).
Od roku akademickiego 2014/2015 podstawow! kadr" personaln! Katedry
Studiów %rodkowoeuropejskich stanowi!: doc. PhDr. Peter Káša, CSc. (kierownik Katedry, gwarant kierunku studia $rodkowoeuropejskie); doc. Mgr. Marta
Vojteková, PhD.; Mgr. Ivana Slivková, PhD.; Mgr. Marek Mitka, PhD.; dr Bo#ena Kotu a (lektor j"zyka polskiego), Mgr. Miroslava Kitková (doktorantka).
Oprócz wymienionych pracowników Katedry w ramach programu studia $rodkowoeuropejskie prowadz! zaj"cia tak#e wyk adowcy z innych zak adów.

116

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2015 • 1 (15)

W centrum zainteresowa& pracowników etatowych Katedry od pocz!tku
znajdowa y si" j"zyk, literatura i kultura polska w szerokim s owia&skim czy
$rodkowoeuropejskim kontek$cie, równie# jako problematyka przek adu.
Z licznych publikacji wymienimy chocia# niektóre pozycje monograficzne
oraz podr"czniki: Peter Káša – Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1995),
Medzi estetikou a ideológiou: literárnohistorické a komparatistické štúdie (2001), Medzi
textami a kultúrami: slovenská literatúra prvej polovice 19. storo ia v stredoeurópskom
kontexte (2011), Komparatívne ítanie slovenskej literatúry 19. storo ia: stredoeurópske
súvislosti (2011, we wspó autorstwie), Okolo romantizmu a realizmu: lánky
o slovenskej literatúre v stredoeurópskych súradniciach (2012), Preh!ad stredoeurópskych
literatúr od po iatkov po osvietenstvo (2012); Marta Vojteková – Predložky v spisovnej sloven ine a po!štine (2008), Sloven ina a po!ština: synchrónne porovnanie s cvi eniami (2012, we wspó autorstwie), Slovenské a po!ské adjektíva v konfronta nom
poh!ade (2013, rozprawa habilitacyjna), Ortografia po!ského jazyka (2013), Administratívno-právna komunikácia: vzory písomností v po!skom jazyku s prekladovými
slovní kami (2014); Ivana Slivková – Komparatívne ítanie slovenskej literatúry
19. storo ia: stredoeurópske súvislosti (2011, we wspó autorstwie), Bieloruská
poézia na prelome storo í: interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a za iatku 21. storo ia (2012), Translatologický slovník: slovensko-anglicko-rusko-ukrajinsko-bielorusko-nemecko-španielsko-francúzsky (2013); Marek Mitka – Komparatívne
ítanie slovenskej literatúry 19. storo ia: stredoeurópske súvislosti (2011, we wspó autorstwie), Fragmentárnos" a tragi no v slovanskej próze po roku 1989 (2013).
Spomi"dzy ca ego szeregu projektów naukowych prowadzonych w Katedrze i obejmuj!cych poszczególne przestrzenie naukowe przedstawimy jedynie niektóre, np.: S#owacko-polskie pogranicze. J$zyk, kultura, i historia osadnictwa
(1999–2001, 2002–2004), Gwary wschodnios#owackie i ich stosunek do gwar w innych j$zykach (1999–2001), J$zyk s#owacki i j$zyki s#owia%skie w uj$ciu konfrontatywnym (2006–2008, 2009–2011), Dynamiczne procesy we wspó#czesnej slawistyce
j$zykoznawczej (2011–2013). Z projektów zamierzonych na przygotowanie
podr"czników warto wspomnie( chocia# Mi$dzykulturowe i komparatywne odczytywanie dziewi$tnastowiecznej literatury s#owackiej (2010–2011) i Nowoczesne podr$czniki do internacjonalizacji nauczania w programie studia &rodkowoeuropejskie
(2014–2016). Katedra w czasie swego funkcjonowania zorganizowa a liczne
mi"dzynarodowe przedsi"wzi"cia naukowe. Warto wymieni( chocia#by mi"dzynarodow! konferencj" naukow! zorganizowan! w roku 1998 z okazji
uruchomienia programu nauczania J$zyk i literatura polska na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego (1998/1999) i na cze$( Danuty
Abrahamowicz, za o#ycielki lektoratu j"zyka polskiego na Wydziale Filozo-
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ficznym w Preszowie Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, oraz
mi"dzynarodow! konferencj" naukow! zorganizowan! w roku 2009 z okazji
pi"tnastej rocznicy powstania Katedry Slawistyki, czterdziestej rocznicy zao#enia lektoratu j"zyka polskiego i setnej rocznicy urodzin Š. Tóbika. Pok osiem obu spotka& s! tomy pokonferencyjne Slovensko-po!ské kontakty
v reláciách interkultúrnej komunikácie (2000) i Slavistika v premenách asu (2009).
Z nowszych spotka& naukowych warto wspomnie( Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá (2013) i Interpretácie sveta v jazyku (2014).
Katedra Studiów %rodkowoeuropejskich wspó pracuje tak#e ze znacz!cymi
krajowymi i zagranicznymi instytucjami (s! to np. Instytut Polski w Bratys awie, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Instytut
Slawistyczny Jána Stanislava S owackiej Akademii Nauk w Bratys awie, Katedra Filologii S owia&skich Wydzia u Filozoficznego Uniwersytetu Kome&skiego w Bratys awie, Instytut Filologii S owia&skiej Uniwersytetu Jagiello&skiego w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego)
oraz ma podpisane umowy bilateralne z wieloma polskimi uniwersytetami
(np. Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiello&skim, Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw a II, Uniwersytetem Marii Curie-Sk odowskiej, Uniwersytetem %l!skim w Katowicach i innymi), w ramach
których realizowana jest wymiana pracowników i studentów.
Wierzymy, #e studia polonistyczne i badania s owacko-polskich kontaktów
w Preszowie w szerszym, $rodkowoeuropejskim kontek$cie s! warto$ciowe
i w pe ni uzasadnione, dlatego te# #yczymy preszowskiej polonistyce kolejnych wielu lat pomy$lnego funkcjonowania.
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Polish Studies at the University of Presov – past and present situation
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