
Słowo w imieniu hispanistów

In principio erat Verbum - na początku było słowo. Wiele ważnych i cie
kawych słów zostało wypowiedzianych 15, 16 i 17 maja 2009 roku podczas 
II Ogólnopolskiego Kongresu przez Studentów Filologii Iberyjskich z Byd
goszczy, Chrzanowa, Katowic, Lublina, Poznania, Wrocławia i Krakowa, 
prezentujących swoje dokonania w sekcjach: Poetycko-Tłumaczeniowej, 
Teatralnej, Literaturoznawczej, Literatury Latynoamerykańskiej, Języko
znawczej, Analizy Dyskursu, Kultury Iberyjskiej i Dydaktycznej. Głównym 
celem było stworzenie forum motywującego młodych ludzi do aktywności 
naukowej. Spotkanie z kolegami z innych ośrodków stwarzało mnóstwo 
okazji do wypowiadania na forum publicznym własnych poglądów, do 
wymiany doświadczeń. Wykorzystując ten klimat, Kongres postawił sobie 
za zadanie określenie roli i miejsca Iberystyki w polskiej panoramie uniwer
syteckiej XXI wieku. VI czterech panelach tematycznych wszyscy uczestnicy 
dyskutowali o perspektywach zawodowych absolwentów i o mankamentach 
aktualnych planów studiów w kontekście reformy bolońskiej. Wszystkie 
formy aktywności - sesje, dyskusje, spotkania przy kawie - służyły lepszej 
integracji środowiska. Można było poczuć pozytywną energię płynącą 
z połączonych sił koleżeńskich młodych hispanistów. 

Już na etapie przyjmowania zgłoszeń organizatorzy - Koło Naukowe 
Iberystów UJ oraz oficjalny lektor języka hiszpańskiego, Sergio Balches - 
prosili uczestników, by przygotowując referaty stosowali ściśle określone 
normy wydawnicze, z myślą o druku. W efekcie powstała bogata mozaika 
tekstów, które następnie przeszły przez krytyczne sito zespołu powołanych 
przez nasz Zakład Filologii Hiszpańskiej UJ recenzentów oraz zostały 
zaaprobowane przez komitet naukowy w składzie: prof, dr hab. Urszula 
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Aszyk; dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ; prof, dr hab. Wiaczesław Nowi
ków; dr hab. Anna Sawicka oraz prof, dr hab. Piotr Sawicki.

Rozstając się, obiecywaliśmy uczestnikom, którzy powierzyli nam swoje 
teksty, że tego depozytu nie zaprzepaścimy, lecz zrobimy wszystko, by ich 
słowa zostały utrwalone w druku - verba volant, scripta manent - i z per
spektywy czasu przypominały o wydarzeniu, kiedy młodzi ludzie mogli 
się przekonać, że są integralną częścią środowiska akademickiego, które 
liczy się z ich zdaniem i traktuje poważnie prowadzone przez nich badania.

Słowa są ulotne, dopóki nie zostaną uwiecznione na piśmie. Ulotność 
jest również mankamentem studenckiej kondycji, za którą z trudem nadąża 
proces wydawniczy. Od Kongresu upłynął zaledwie rok, a już spora część 
uczestników zmieniła status studencki na doktorancki lub poznała realia 
zawodowych wyborów - nie w teorii, lecz na własnej skórze. Do nich 
wszystkich - obecnych, byłych i przyszłych studentów adresowana jest ta 
publikacja, w której juvenilia przeplatają się z wypowiedziami wykładow
ców, a wszyscy autorzy tworzą zgodny, koleżeński zespół ludzi, których 
połączyła ta sama naukowa, hispanistyczna pasja.

Dr hab. Anna Sawicka 
Kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej
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