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Projekty realizowane
przez Sekcj" Filologii Polskiej Katedry Slawistyki
Uniwersytetu im. Palackiego w O!omu#cu
W niniejszym artykule chcieliby my zaprezentowa! projekty grantowe, które
uda"o si# zrealizowa! na o"omunieckiej polonistyce w okresie od roku 2004
do dzi , co mniej wi#cej odpowiada okresowi cz"onkostwa Republiki Czeskiej
w Unii Europejskiej. Patrz$c z dzisiejszej perspektywy, wida! wyra%nie, &e dla
wiata naukowego moment wst$pienia do Unii Europejskiej by" wa&ny –
otworzy"y si# nowe mo&liwo ci wspó"pracy mi#dzynarodowej, wymiany dowiadcze' zdobytych na pobytach naukowych i stypendialnych zarówno kadry
naukowej, jak i studentów. I chocia& cz# ! z tych mo&liwo ci by"a dost#pna
zarówno Polsce, jak i Czechom ju& jako krajom kandyduj$cym, to jednak dopiero pe"ne cz"onkostwo nada"o wszystkim aktywno ciom naukowym now$
dynamik#. Otworzy"o te& pe"ny dost#p do funduszy europejskich, co w du&ej
mierze prze"o&y"o si# równie& na kierunki, w jakich rozwija"a si# o"omuniecka
polonistyka; w jej dzia"aniach wida! wyra%ne przesuwanie si# rodka ci#&ko ci
od grantów udzielanych przez ministerstwo szkolnictwa, poprzez granty wyszehradzkie, a sko'czywszy na grantach Unii Europejskiej.
Projekty realizowane przez o!omunieck$ polonistyk"
przed wst$pieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
Kwestia ograniczonego finansowania kierunków filologicznych w warunkach czeskich nie jest nowa, jednak sta"a si# pal$cym problemem przede
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wszystkim w okresie po roku 2004. W efekcie rok ten uwa&amy za swoist$
cezur#, przed któr$ pracownicy o"omunieckiej polonistyki byli bardziej zaanga&owani w rozbudowane projekty o charakterze czysto naukowym. Wida! to ju& w nazwach projektów realizowanych w O"omu'cu. Pod kierownictwem Eduarda Petr( by" realizowany projekt Historia i kultura Moraw jako
modelu euroregionu, w którym udzia" wzi#"a Marie Sobotková. Mia"a ona równie& mo&liwo ! realizowania kolejnego du&ego projektu naukowego zatytu"owanego Emigracja z ziem czeskich w czasach nowo ytnych, realizowanego przez
zespó" pod kierunkiem Miloša Trapla. Do tej kategorii grantów zaliczy!
równie& mo&na dwa projekty realizowane pod kierunkiem Ivona Pospíšila
z Wydzia"u Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie, które by"y przyznane w ramach ówczesnego Systemu Grantowego Republiki Czeskiej: Literatury zachodnios!owia"skie w #rodowisku czeskim oraz Baza danych literatur zachodnios!owia"skich w #rodowisku czeskim.
Oprócz wspomnianych projektów naukowych w okresie przed rokiem
2004 realizowano równie& granty o charakterze bardziej dydaktycznym, które przek"ada"y si# w g"ównej mierze na polepszenie zaplecza technicznego
i dydaktycznego sekcji. Dzi#ki nim sekcja polonistyki by"a doskonale przygotowana do prezentowania zagadnie' polonistycznych nie tylko z zakresu
literaturoznawstwa i j#zykoznawstwa. To w"a nie dzi#ki takim projektom
rozpocz#to szeroko rozumiane kszta"cenie kulturoznawcze ze szczególnym
uwzgl#dnieniem zagadnie' filmoznawczych oraz dokonano modyfikacji
przedmiotów realioznawczych, które z perspektywy studentów rozpoczynaj$cych swoj$ przygod# na studiach polonistycznych nale&$ do najbardziej inspiruj$cych. Opieraj$c si# na tego typu grantach, dokonywano równie&
pierwszych digitalizacji pomocy naukowych w O"omu'cu, co z dzisiejszej
perspektywy wydaje si# standardem, wówczas jednak by"o nowo ci$ i wyzwaniem zarówno technicznym, jak i metodologicznym.
Uczestnictwo pracowników sekcji w tak wielu projektach prowadzi"o
równie& do samodzielnych prób zg"aszania wniosków grantowych. Pierwszym grantem, który uda"o si# zyska! sekcji polonistyki samodzielnie, by"
projekt kontynuuj$cy prace nad poszerzeniem kontekstu filmoznawczego.
Grant pod nazw$ Historia i wspó!czesno#$ filmu polskiego zosta" przyznany w roku 1996 w ramach wewn#trznych projektów Uniwersytetu Palackiego. Po
nim nast$pi"o przyznanie rodków w ramach Funduszu ds. Rozwoju Szkó"
Wy&szych (FRSW), dzi#ki którym zrealizowane zosta"y dwa projekty: Wideoteka polskiego filmu fabularnego i dokumentalnego oraz Wizytuj%cy poloni#ci z roku
1997, a tak&e o dwa lata pó%niejszy grant Czesko-polsko-angielski s!ownik termi-
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nologii filmowej. Ostatnim grantem zrealizowanym przed wyznaczon$ cezur$
by" grant z roku 2003 zwi$zany z unowocze nieniem zaplecza technicznego
wykorzystywanego w procesie dydaktycznym. Projekt Otwarte laboratorium
polonistyczne by" realizowany pod kierownictwem Marie Sobotkovej, a finansowano go ze rodków FRWS. Warto te& nadmieni!, &e projekt ten w pó%niejszych latach zosta" jeszcze rozszerzony, g"ównie dzi#ki projektowi zrealizowanemu w roku 2008 w ramach grantu Dobudowanie wielofunkcyjnego gabinetu
polonistycznego, realizowanego pod kierownictwem Ivona Barte)ka.
Projekty realizowane przez o!omunieck$ polonistyk"
po wst$pieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
Rok 2004 wi$za" si# z zasadniczymi zmianami politycznymi wynikaj$cymi
z faktu przyst$pienia nowych pa'stw cz"onkowskich do Unii Europejskiej.
Dla polonistyki o"omunieckiej cezura roku 2004 wi$&e si# jednak przede
wszystkim z uczestnictwem w pierwszym du&ym grancie finansowanym ze
rodków programu Socrates Lingua 1. We wspó"pracy z licznymi o rodkami
slawistycznymi Sekcja Filologii Polskiej FF UP uczestniczy"a w realizacji
projektu Slavic Network, skupiaj$cego si# na zagadnieniach integracji j#zykowej i kulturowej. Dzi#ki uczestnictwu w tym szeroko zakrojonym projekcie uda"o si# nawi$za! owocn$ wspó"prac# z licznymi o rodkami naukowymi
spoza Czech. W powsta"ej sieci uniwersyteckiej udzia" wzi#"y nast#puj$ce
uczelnie: Uniwersytet *l$ski w Katowicach, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Komenského v Bratislav+, Univerza v Ljubljani, Co,-./012-345/-646 „73. 89-:426 ;<5-=/0-”, Martin-Luther-Universität w Halle. Czeski zespó" pracowa" pod kierownictwem M. Sobotkovej, a obejmowa"
nast#puj$cych uczestników: J. Fiala, I. Dobrotová, H. Pilátová, V. Kubák,
I. Per(tková i M. Buka. Ca"o ! grantu zosta"a oceniona na arenie mi#dzynarodowej bardzo wysoko i w roku 2006 zyska" on nagrod# European Language Label. Efektem prac przeprowadzonych w ramach grantu by" funkcjonuj$cy do dzi serwis internetowy http://slavic-net.upol.cz.
Rok 2005 przyniós" udzia" sekcji polonistyki w tzw. grantach wyszehradzkich. Dzi#ki staraniom Petry Zav>elovej i Marie Kratochvílovej zosta"
w O"omu'cu zrealizowany projekt Czterog!os polonistyczny / Polonistický
&ty'hlas, w ramach którego odby"y si# czterostronne warsztaty zwie'czone
pó%niejsz$ publikacj$. Projekt ten poszerzy" sie! placówek naukowych,

154

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2015 • 1 (15)

z którymi wspó"pracuje Uniwersytet Palackiego, o katedr# polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kome'skiego
w Bratys"awie oraz Pazmany Peter Katolikus Egyetem w Piliscsabie na W#grzech.
Tradycj# publikacji tomów podsumowuj$cych warsztaty m"odych pracowników naukowych kontynuowa"a publikacja z roku 2006, tom studencki pt. Slavistické perspektivy. (Workshop olomouckých slavist(), w którego przygotowaniu aktywnie uczestniczyli o"omunieccy poloni ci: Kamila Wo%niak,
Katarína Lau)íková, Kate>ina Tichá, Juraj Gigac, Jan Jeništa i Iwona Burešová-Wania.
W kolejnym roku w ramach prac sekcji realizowano grant o nieco mniejszym zakresie, w ramach którego ponownie skoncentrowano si# na zagadnieniach realioznawczych. Projekt Baza danych, przedmiot Polskie realia – innowacja przedmiotu w ramach dotychczasowego programu studiów nadzorowa"a M. Sobotková, a w pracach nad przygotowywanymi materia"ami uczestniczyli
J. Jeništa oraz ówczesny lektor M. Hanczakowski. Podstawowym celem tego
projektu, jak i kilku wcze niej wymienionych, by"o ulepszenie sposobów nauczania i digitalizacja materia"ów dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów fakultatywnych znajduj$cych si# w ofercie dydaktycznej
sekcji polonistyki.
Nowy etap dzia"alno ci grantowej rozpocz#"y projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wspó"pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, który by" wspó"finansowany ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzi#ki temu
programowi polonistyka o"omuniecka rozpocz#"a na wi#ksz$ skal# wspó"prac# z polskimi uczelniami (Uniwersytetem Opolskim, Pa'stwow$ Wy&sz$
Szko"$ Zawodow$ w Raciborzu). Jej wynikiem s$ jak dot$d trzy zrealizowane projekty transgraniczne. Jednym z istotniejszych celów projektów transgranicznych w osi priorytetowej Wspieranie wspó!pracy w zakresie edukacji jest
nawi$zanie i podtrzymywanie wspó"pracy polskich i czeskich o rodków
edukacyjnych znajduj$cych si# na obszarze wsparcia.
Po stronie czeskiej obszar wsparcia obejmuje pi#! krajów: liberecki (powiaty: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i ?eská Lípa), kralowohradecki
(powiaty: Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kn+žnou, Hradec Králové i Ji)ín),
pardubicki (powiaty: Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice i Chrudim), o"omuniecki (powiaty: Šumperk, Jeseník, Olomouc, P>erov i Prost+jov) oraz morawsko- l$ski (powiaty: Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava
i Nový Ji)ín). Po stronie polskiej obszar wsparcia obejmuje od 1 stycznia
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2008 r. osiem podregionów: jeleniogórski, wa"brzyski, wroc"awski (z tego
podregionu do obszaru wsparcia nale&y tylko powiat strzeli'ski), nyski,
opolski, rybnicki, bielski oraz tyski (z tego podregionu do obszaru wsparcia
nale&y tylko powiat pszczy'ski) (uszczegó"owienie Programu Operacyjnego
Wspó"pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007–2013, wersja 13, 4).
Pierwszym projektem transgranicznym by" projekt Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne, którego kierownikiem by"a Marie Sobotková, za
cz"onkami zespo"u o"omunieckiego: Micha" Hanczakowski, Jan Jeništa,
Martina Bo>ilová, Agata Tarnawska, Marie Grigová, Kate>ina Werner
i Monika Krzempek. Partnerem projektowym by" Uniwersytet Opolski na
czele z Joann$ Czapli'sk$. Wyniki projektu uko'czonego w roku 2010 s$
wci$& dost#pne na stronie internetowej, wydano równie& publikacj# pt.
Olomouc/Opole. Dv) univerzitní m)sta oraz O!omuniec/Opole. Dwa miasta uniwersyteckie.
Drugim z kolei projektem – Czesko-polskie centrum leksykograficzne – kierowa"a Ivana Dobrotová, cz"onkami zespo"u byli: Iwona Burešová-Wania, Pavel Bureš, Micha" Hanczakowski, Marcin W$giel oraz Aleksandra Starzy'ska. Polskim partnerem projektowym by"a Wy&sza Szko"a
Zawodowa w Raciborzu, za zespo"em tym kierowa" Mieczys"aw Balowski. G"ównym celem projektu by"o za"o&enie centrów leksykograficznych
w obu o rodkach akademickich oraz pog"#bienie znajomo ci i wiedzy j#zykowej grup docelowych. Kolejnym celem projektu by"o wypracowanie
sieci wspó"pracy obu szkó" wy&szych oraz instytucji publicznych. Dzia"ania te mia"y na celu wzmocnienie pozycji przedstawicieli grup docelowych (np. stra&aków, pogotowia ratunkowego, s"u&b celnych, stra&y granicznej, policji itp.) na rynku pracy. Za celem szczegó"owym projektu
by"o stworzenie bazy do wspó"pracy uczelni wy&szych z instytucjami publicznymi poprzez realizacj# wspólnych konferencji i warsztatów oraz
opracowanie s"ownictwa fachowego w postaci s"owników (czesko-polskiego s"ownika terminów prawno-administracyjnych UE oraz praktycznego polsko-czeskiego s"ownika terminów Zintegrowany System Reagowania Kryzysowego w pa#mie przygranicznym). W maju 2014 roku zespó" czeski wyda" *esko-polský a polsko-&eský slovník terminologie Evropské unie oraz
monograficzny tom pokonferencyjny po wi#cony wspó"czesnej dwuj#zycznej leksykografii pod tytu"em Porównawczy aspekt leksykografii – teoria
i praktyka. Projekt Czesko-polskie centrum leksykograficzne zako'czono
w kwietniu 2014 roku.
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Projekty realizowane przez o!omunieck$ polonistyk"
w chwili obecnej
Europejskie fundusze transgraniczne s$ obecnie równie& jednym ze %róde"
finansowania prac naukowych prowadzonych przez sekcj# polonistyki. Projektem transgranicznym Uniwersytety na rzecz pogranicza kieruje Ivana Dobrotová, cz"onkami zespo"u s$ autorzy mapy interaktywnej: Jan Jeništa, Iveta
Pernická i Marcin W$giel oraz autorzy polsko-czesko-rosyjskiego S!ownika
pogranicza, Milena Machalová, Zde@ka Vychodilová i Ludmila St+panová.
Polskim partnerem projektowym jest Instytut Filologii Wschodnios"owia'skiej Uniwersytetu Opolskiego, kierownikiem zespo"u jest Wojciech Chlebda. Celem projektu jest poznawanie dziedzictwa kulturalno-historycznego
polsko-czeskiego pogranicza i rozszerzenie oferty dydaktycznej o przedmioty zorientowane bohemistycznie (OU), otwarcie specjalno ci j#zyki obce
w turystyce i j#zyk biznesu, przygotowanie studentów do poznawania regionów i wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej. Wynikiem wspólnej
pracy obu zespo"ów by"o stworzenie interaktywnej mapy pogranicza jako
czesko-polskiej platformy komunikacyjnej. Mapa ta dost#pna jest na stronie
internetowej www.dobratrasa.eu. Mapa interaktywna w postaci na razie trzynastu opracowanych tras tematycznych (trasa gastronomiczna, trasa zabytków, architektury, browarów itp.) pokazuje pogranicze bez granic geograficznych i mentalnych. Nast#pnym wymiernym wynikiem wspólnej pracy
jest wydanie trójj#zycznego – polsko-czesko-rosyjskiego – s"ownika idiomatykonów tematycznie zwi$zanych z pograniczem. Ksi$&kow$ form# s"ownika pogranicza wydano w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego w lutym
2015 r., w wersji elektronicznej dost#pny b#dzie na stronach internetowych
projektu. Poza tym w lutym 2015 r. wydano monografi# naukow$ po wi#con$ tematyce pogranicza pod tytu"em Pograniczno#$ i pogranicza w perspektywie
nauk spo!ecznych i humanistycznych. Grup# docelow$ tworz$ studenci i wyk"adowcy obu uniwersytetów, ze szczególnym uwzgl#dnieniem specjalno ci
slawistycznych (na Uniwersytecie Opolskim s$ to specjalno ci: j#zyki obce
w turystyce oraz j#zyk biznesu na kierunku filologia), a tak&e organizacje
wiadcz$ce us"ugi turystyczne, edukacyjne, w tym muzea, szko"y, centrum
informacyjne i samorz$dy lokalne, b#d$ce cz# ciowymi odbiorcami produktów ko'cowych projektów (zw"aszcza je&eli chodzi o wykorzystanie mapy
interaktywnej i s"ownika). Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacyjno-informacyjnej do wspó"pracy uniwersytetów z instytucjami pu-
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blicznymi oraz ca"ym spo"ecze'stwem. Zako'czenie projektu planowane
jest na kwiecie' 2015 roku.
Ostatnim planowanym projektem w ramach nowego Programu Operacyjnego Wspó"pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2015–2020 wspó"finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego jest projekt Zwi+kszanie kompetencji j+zykowych przysz!ych absolwentów na transgranicznym rynku pracy. Wniosek projektowy z"o&y"a
w pa%dzierniku 2014 r. kierownik Sekcji Filologii Polskiej Ivana Dobrotová
jako projekt flagowy Ministerstwa ds. Rozwoju Regionalnego. Partnerami
projektowymi s$ Uniwersytet Wroc"awski oraz Centrum Pedagogiczne dla
Polskiego Szkolnictwa w Czeskim Cieszynie. G"ównym celem projektu jest
zwi#kszenie kompetencji j#zykowych, a tym samym rozszerzenie j#zykowego portfolio przysz"ych absolwentów w celu zwi#kszenia ich szans na zatrudnienie na polsko-czeskim transgranicznym rynku pracy.
Celem szczegó"owym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwi#kszenie kompetencji przysz"ych absolwentów, a tym samym obni&enie liczby bezrobotnych absolwentów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez szereg spójnych, powi$zanych logicznie dzia"a', przede wszystkim:
przygotowanie kompleksowych programów dydaktycznych i edukacyjnych
(w"$cznie z materia"ami pomocniczymi dla nauczycieli, podr#cznikami,
zbiorami !wicze' itp.) w zakresie nauczania j#zyków polskiego i czeskiego
jako obcych (dla S"owian) oraz ich dystrybucja na ca"ym obszarze wsparcia
z u&yciem nowoczesnych technologii edukacyjnych (e-learning, e-podr#czniki
itd.). Program edukacyjny b#dzie spe"nia! wymogi Europejskiego Systemu
Opisu Kszta"cenia J#zykowego dla poziomów A2 i B1, dzi#ki czemu w sposób zasadniczy przyczyni si# do podniesienia szans na zatrudnienie na rynku
pracy, a ponadto b#dzie w sposób ujednolicony i wymierny weryfikowa!
umiej#tno ci j#zykowe absolwentów. Realizacj# projektu zaplanowano na
cztery lata (2015–2019).
Projekty transgraniczne nie wyczerpuj$ jednak wszystkich aktywno ci projektowych, w których polonistyka o"omuniecka wspó"uczestniczy. W ramach
Uniwersytetu Palackiego realizowane s$ "$cznie trzydzie ci cztery du&e projekty osadzone w programie operacyjnym Kszta!cenie w kontek#cie konkurencyjno#ci – w niektórych z nich uczestnicz$ równie& poloni ci.
Pierwszym z tego typu projektów by" program Kszta!cenie w kontek#cie
konkurencyjno#ci, realizowany jest równie& projekt Interdyscyplinarna innowacja
filologiczna modu!ów translatologicznych w katedrach filologii obcych Wydzia"u
Filozoficznego UP (skrót IFIT), którego kierownikiem jest Pavel Král
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z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki. Sekcj# polonistyki w projekcie tym
reprezentuj$ Jan Jeništa i wspó"pracuj$cy z nim: w zakresie przedmiotów
zwi$zanych z t"umaczeniem ustnym – Izabela Szulc, a przedmiotów zwi$zanych z t"umaczeniem pisemnym – Marcin W$giel. G"ównym celem projektu jest ujednolicenie sposobów nauczania przedmiotów t"umaczeniowych w obr#bie wszystkich dwunastu j#zyków nauczanych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego. Powstaj$ równie& nowe sylabusy
przedmiotów, nowe pomoce naukowe, które dostosowuje si# do pracy w ramach internetowych platform dydaktycznych, takich jak Moodle. W tym
kontek cie grant ogólnowydzia"owy uzupe"nia prace prowadzone w sekcji
polonistyki ju& wcze niej. Ju& bowiem w roku 2011 poloni ci u wiadomili
sobie konieczno ! zmian w ramach przedmiotów translatologicznych i zrealizowali projekt T!umaczenie ustne tekstów specjalistycznych w dotychczasowym programie studiów – innowacja przedmiotu pod kierunkiem Marie Grigovej i Jana
Jeništy.
Drugim du&ym projektem ogólnowydzia"owym, w którym uczestnicz$ poloni ci, jest projekt Interdyscyplinarna innowacja nauczania przedmiotów kulturoznawczych na Uniwersytecie im. Palackiego w O!omu"cu (skrót INKULTUS), który
ma na celu unowocze nienie w zakresie sposobów prezentacji zagadnie'
kulturowych w nauczaniu neofilologicznym i bohemistycznym. Kluczowe
dzia"ania koncentruj$ si# na innowacji przedmiotów, unowocze nieniu sylabusów, szeroko zakrojonej wspó"pracy z zagranicznymi ekspertami, pilota&u
nowych przedmiotów dost#pnych w ofercie ca"ego wydzia"u. Projekt zak"ada równie& w"$czenie w tre ci dydaktyczne literaturoznawcze licznych odniesie' kulturowych. Dzi#ki uczestnictwu w tym projekcie polonistyka
wzbogaci"a si# przede wszystkim o tre ci folklorystyczne, które do tej pory
w ogóle nie znajdowa"y odzwierciedlenia w tre ciach kszta"cenia, a co sta"o
si# mo&liwe dzi#ki wspó"pracy z Kamil$ Przybylsk$. W ramach projektu
zorganizowana zosta"a równie& du&a konferencja mi#dzynarodowa, w której
wzi#li udzia" go cie z Uniwersytetu *l$skiego (Jolanta Tambor i Aleksandra
Achtelik) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Robert Kulmi'ski). Z ramienia
sekcji prac# w projekcie koordynuje Micha" Hanczakowski.
Na osobn$ uwag# zas"uguje uczestnictwo sekcji w grantach wewn$trzuniwersyteckich og"aszanych przez Uniwersytet Palackiego. Chodzi o projekty
Uniwersyteckiego Systemu Grantowego (IGA), w których pracownicy o"omunieckiej polonistyki uczestniczyli ju& od roku 2010. Specyfik$ tych grantów jest to, &e s$ one realizowane przede wszystkim przez doktorantów
i najm"odszych pracowników naukowych. W latach 2010–2011 zrealizowano
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projekt o nazwie M!ode pokolenie #rodkowoeuropejskich prozaików i prozaiczek.
Porównawcze studium literatury polskiej, niemieckiej, czeskiej, s!owackiej i ukrai"skiej.
G"ównym koordynatorem by" Jan Jeništa, natomiast cz"onkami zespo"u studenckiego – wspó"autorzy Martina Bo>ilová, Marcel Ho>ák i Agata Tarnawska-Grzegorzyca. Wynikiem projektu by"a publikacja T'iat'icet. Mladá &eská,
n)mecká, polská, slovenská a ukrajinská próza (Jeništa i in. 2011). W roku 2012
ze rodków IGA realizowany by" projekt Agaty Tarnawskiej-Grzegorzycy,
dzi#ki któremu ukaza"a si# monografia Kategoria absurdu jako obraz niekoherencji
#wiata w twórczo#ci Eugène Ionesco, Samuela Becketta, S!awomira Mro ka i Václava
Havla (Grzegorzyca 2012). Efektem grantów wewn#trznych by"a równie&
publikacja Wspó!czesna literatura rosyjska, ukrai"ska i polska jako zjawisko estetyczne i zagadnienie translatologiczne (Pechal 2014), która ukaza"a si# jako wynik
projektu kierowanego przez Zde@ka Pechala. W projekcie tym bra" udzia"
zespó" polonistyczny, w którego sk"ad weszli: Jan Jeništa, Izabela Szulc,
Magdalena Zakrzewska i Micha" Hanczakowski.
Obecnie realizowane s$ dwa projekty typu IGA. Pierwszy z nich zwi$zany jest z pracami nad syntetyzuj$cym obrazem historii o"omunieckiej polonistyki. Projekt ten nosi nazw# Historia i wspó!czesno#$ o!omunieckiej polonistyki, a jego g"ówn$ koordynatork$ jest Marie Sobotková. Cz"onkami zespo"u realizacyjnego s$: Magdalena Zakrzewska, Izabela Szulc, Aleksandra
Starzy'ska, Katarzyna Kvapilíková, Ivana Dobrotová i Jan Jeništa. Wynikiem projektu jest monografia pt. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes /
Polonistyka w O!omu"cu dawniej i dzi# (Sobotková i in. 2014). Drugim projektem tego typu, w którym uczestniczy Magdalena Zakrzewska, jest projekt
pod kierownictwem Alli Arkhangelskiej pod nazw$ Kultura i struktura j+zyków s!owia"skich w okresie zmian globalizacyjnych: perspektywa ekolingwistyczna.
Projekt ten ma zako'czy! si# w roku 2015 i wówczas zostan$ opublikowane jego wyniki.
Ostatnim rodzajem grantów, w których realizacji uczestnicz$ pracownicy
sekcji polonistyki, s$ projekty finansowane przez Forum Polsko-Czeskie
pracuj$ce pod auspicjami polskiego i czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach tego typu projektów realizowano projekt Obraz Polski
w czeskiej prasie, którego g"ównym kierownikiem by" Robert Kulmi'ski
z Uniwersytetu Warszawskiego. O"omuniecki zespó" realizacyjny pracowa"
pod kierownictwem Micha"a Hanczakowskiego, a w zespole znalaz"a si#
równie& Ivana Dobrotová. W ramach projektu odby"y si# w listopadzie roku
2013 specjalne warsztaty po wi#cone zagadnieniom j#zyka prasy i sposobów
pokazywania Polski w czeskich mediach.
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Wnioski
Podsumowuj$c powy&sze rozwa&ania, wypada stwierdzi!, &e sposoby finansowania bada' naukowych na wspó"czesnych uniwersytetach s$ zdywersyfikowane, co ma zarówno dobre, jak i z"e strony. Niew$tpliwym plusem
takiego uk"adu jest wielo ! mo&liwo ci, dzi#ki którym mniejsze jednostki –
takie jak sekcja polonistyczna w O"omu'cu – mog$ finansowa! swe badania.
W efekcie prace sekcji nie s$ uzale&nione od jednego tylko %ród"a finansowania. Z drugiej jednak strony ka&dy z programów grantowych ma swoje
regu"y. Uczestnictwo w ró&nych projektach wi$&e si# zatem z konieczno ci$
funkcjonowania w odmiennych systemach informatycznych, przygotowywaniem dokumentacji wed"ug ró&nych norm, czyli, innymi s"owy – wi$&e si#
ze wzrostem obci$&e' administracyjnych. Nie podlega jednak dyskusji, &e
plusy przewa&aj$ nad minusami. Nowoczesnej filologii – szczególnie tej poza obszarem j#zykowym, któremu jest po wi#cona – nie da si# uprawia! bez
wsparcia finansowego i zaplecza logistycznego. Wszystkie omówione aktywno ci s$ przecie& finalnie ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu
naukowego i dydaktycznego przy równoczesnym unowocze nianiu zaplecza
technicznego. Dla tak poj#tej neofilologii na razie nie wida! sensownej alternatywy.
Projects run by Polish Studies Section at the Department of
Slavonic Studies at Palacký Univeristy in Olomouc
The article chronologically presents projects in which Polish Studies Section has participated
since 2004. The projects are a part of activities that Polish Studies Section is involved in –
and along with glottodidactics and research activities – it determines the character of Polish
Studies in Olomouc.
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