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S P R AW O Z D A N I A

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN
(Warszawa, 25 marca 2013 r.)
25 marca 2013 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN, któremu przewodniczyła prof. Małgorzata Korytkowska.
Przyjęto następujący program:
• Posiedzenie naukowe
Referat prof. dr. hab. Mirosława Dymarskiego (Uniwersytet Wrocławski): Dzieje Słowian w historiografii polskiej – obraz niedoskonały
Dyskusja.
• Posiedzenie organizacyjne
1. Sprawy dotyczące XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów.
2. Punktacja czasopism. Relacja z zebrania przewodniczących komitetów naukowych Wydziału I PAN w tej sprawie oraz wypracowanie stanowiska Komitetu
Słowianoznawstwa PAN.
3. Ocena komitetów naukowych PAN.
4. Sprawy wydawnicze.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
• W części naukowej posiedzenia prof. M. Dymarski wygłosił referat pt. Dzieje
Słowian w historiografii polskiej – obraz niedoskonały. W referacie zaprezentowany został dorobek historiografii polskiej w zakresie studiów nad dziejami Słowian.
Referent wskazał na duże osiągnięcia polskich badaczy, a także na wpływ czynników zewnętrznych, często o charakterze pozanaukowym, na zakres i kierunki
ich studiów. Sformułowane zostały postulaty badawcze zarówno w odniesieniu do
dawniejszych ustaleń, jak i nowych pól badawczych.
W żywej dyskusji nad referatem wzięli udział członkowie Komitetu reprezentujący różne dyscypliny naukowe.
W kolejnej części posiedzenia – poświęconej bieżącej działalności organizacyjnej Komitetu – koncentrowano się wokół następujących spraw:
• Przygotowania do Kongresu Slawistów w 2013 r.
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Przekazana została informacja o przebiegu prac organizacyjnych w Mińsku, odnotowywanych na stronie internetowej MKS. Najważniejsze informacje przesyłane
są mailowo z Komitetu Słowianoznawstwa PAN polskim uczestnikom Kongresu.
• W następnym punkcie posiedzenia prof. M. Korytkowska zreferowała przebieg spotkania przewodniczących komitetów Wydziału I PAN, które odbyło się 14
lutego w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Efektem zebrania jest powstanie
Zespołu ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych (przewodniczącym został prof. K. Mikulski, a w jego skład weszli: prof. J. Chrościcki, prof.
H. Izdebski, prof. K. Kłosiński, prof. P. Oleś, prof. B. Śliwerski). Na pierwszym
posiedzeniu w trakcie dyskusji wypracowano najważniejsze cele i porządek działań Zespołu. Uznano, ze obecny system parametryzacji czasopism humanistycznych i społecznych jest krzywdzący dla tych nauk. Zespół przyjął porządek działań, obejmujący m.in. spotkanie w kwietniu, na którym dyskutowane będą zasady
formalne kategoryzacji polskich czasopism humanistycznych i społecznych, które
zostaną następnie przedstawione komitetom nauk humanistycznych i społecznych
do konsultacji. Zespół będzie się starał wypracować zasady kategoryzacji, a efekty tych prac będą poddane dyskusji na zebraniach komitetów; komitety nauk humanistycznych i społecznych PAN powołają zespoły do kategoryzacji czasopism
w poszczególnych dyscyplinach i przeprowadzą kategoryzacje do końca br.; zespół
przekaże wyniki swoich prac zespołowi ministerialnemu ds. parametryzacji czasopism.
Po żywej dyskusji członkowie Komitetu Słowianoznawstwa PAN ustalili, że
Komitet odniesie się do stanowiska i programu działań Zespołu ds. kategoryzacji
czasopism humanistycznych i społecznych. Podkreślono, że wypracowanie kryteriów merytorycznych i włączenie do procesu parametryzacji czasopism środowisk naukowych jest konieczne, jeśli uznać stanowisko władz, że parametryzacja to niezbędna procedura przy obowiązujących w Polsce zasadach finansowania
nauki. Uważamy, ze jedynymi gremiami skupiającymi miarodajną reprezentację
poszczególnych dyscyplin naukowych są komitety naukowe PAN, których członkowie uzyskują stosowny mandat środowiskowy dzięki powszechnym wyborom.
To właśnie komitetom naukowym PAN powinna zostać powierzona odpowiednim
aktem prawnym ocena merytoryczna wartości czasopism w poszczególnych dziedzinach nauki. Przygotowana została robocza wersja wniosku, która po wniesieniu
uwag zostanie przekazana Zespołowi ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych przed jego kolejnym posiedzeniem jako ostateczna opinia Komitetu Słowianoznawstwa.
Zgodnie z programem posiedzenia prof. W. Chlebda przedstawił wykaz polskich czasopism językoznawczych wraz z obecną punktacją na trzech listach czasopism A, B i C. Prof. M. Wołodźko przedstawiła podobną listę czasopism literaturoznawczych z krytycznymi uwagami co do wskaźnika cytowań. Jako przykład
niewiarygodnej oceny czasopism na obecnych listach podała wyższą klasyfikację
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czasopisma wydawanego w Afryce Południowej i czasopisma polskiego „Slavia
Orientalis” o wyższym poziomie merytorycznym, ale niżej punktowanego.
• Po uwzględnieniu uwag do tzw. Arkusza działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN w latach 2011-2013 przyjęto ten dokument i zdecydowano o przekazaniu go Wydziałowi I PAN.
• W punkcie programu zebrania dotyczącym spraw wydawniczych zaprezentowany był ostatni opublikowany tom „Rocznika Slawistycznego”.
• Sprawy bieżące
W tej części posiedzenia zebrani poparli Stanowisko Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie parametryzacji oraz biurokratyzacji
nauki. W drodze głosowania podjęto decyzję, że poparcie zostanie przekazane na
piśmie autorom Stanowiska.
Ustalono także, że Komitet Słowianoznawstwa PAN wystosuje list otwarty do
Prezesa Rady Ministrów RP, Prezydenta RP, min. B. Kudryckiej oraz odpowiednich komisji nauki w Sejmie i Senacie RP w sprawie niepokojącej sytuacji, która
zaistniała w ostatnim okresie w szkolnictwie i nauce.
Zofia Rudnik-Karwatowa

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN
(Warszawa, 10 czerwca 2013)
10 czerwca 2013 r. odbyło się ostatnie w tym roku akademickim i ostatnie przed
wakacjami posiedzenie członków Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Komitetu prof. Małgorzatę Korytkowską przyjęto
program posiedzenia obejmujący część naukową i organizacyjną.
• Posiedzenie naukowe
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Sujecka (Wydział „Artes Liberales” UW) wygłosiła
referat pt. Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej. Historia i plany
na przyszłość. Referentka przybliżyła zebranym działalność Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie
Slawistów w 2009 r., a także później afiliowanej przy ASEE. Do osiągnięć Komisji
należy organizacja (wspólnie z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”) konferencji pt. Obraz Rosji na Bałkanach w Warszawie w 2011 r., której
pokłosiem jest przygotowany do druku tom. Kolejne duże przedsięwzięcie, dotyczące Macedonii, realizowane jest w ramach grantu (wydanie tomu jest planowane w czerwcu 2013 r.). Referat ukazał aktywność naukową Komisji Bałkanistyki
Historycznej i Kulturoznawczej, a jednocześnie uwidocznił jej komplementarny
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charakter w stosunku do działalności innej komisji bałkanistycznej przy MKS, skupiającej badaczy językoznawców.
• Posiedzenie organizacyjne
1. Sprawy dotyczące XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów.
W tej części zebrania przedstawiony został aktualny stan przygotowań do Kongresu. Najważniejsze ze zrealizowanych ostatnio zadań to zamieszczenie na stronie internetowej MKS roboczej wersji programu Kongresu. Uwagi do programu
należy składać do organizatorów w terminie do 20 czerwca. Przypomniano obecnym na posiedzeniu, że Komitet Słowianoznawstwa PAN rozesłał do dyrektorów
instytutów slawistycznych (w tym i polonistycznych) w Polsce informację o terminie przekazania do Mińska list książek na organizowaną tam podczas Kongresu
Slawistów wystawę publikacji slawistycznych (do 31 maja) i terminie przesyłania
samych książek (do 15 lipca).
2. Informacja o pracach Zespołu ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych
i społecznych.
Prof. Małgorzata Korytkowska poinformowała zebranych, że 9 kwietnia odbyło
się spotkanie Zespołu ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych,
którego efektem jest propozycja nowego tzw. Polskiego Współczynnika Wpływu
(PWW), będącego ważnym uzupełnieniem Impact Factor. Przewodnicząca przypomniała także, że Komitet Słowianoznawstwa PAN odniósł się do stanu i programu
działania Zespołu, przesyłając opinię do jego przewodniczącego prof. Krzysztofa Mikulskiego przed spotkaniem 9 kwietnia. Pojawienie się kilka dni temu na
stronie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego komunikatu minister Barbary
Kudryckiej uprzedza prace Zespołu ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych
i społecznych.
3. Sprawy wydawnicze.
Przewodnicząca zebrania przekazała obecnym treść pisma władz PAN dotyczącego finansowania trzech czasopism Komitetu Słowianoznawstwa. Środki przyznano na publikację wszystkich trzech tytułów, jednak kwota przydzielona na wydanie
„Pamiętnika Słowiańskiego” wystarczy na publikację tylko jednego, a nie dwóch
zeszytów. W tej sytuacji podjęte zostaną kroki w celu dofinansowania pisma.
Zofia Rudnik-Karwatowa

