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WALNE ZGROMADZENIE P O L S K I E G O STOWARZYSZENIA HISPANISTOW -

Polscy hispanisci, uczestnicy Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistow, 

wyrazamy niepokoj dotycz^cy zapowiadanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego zmian 

dotycz^cych ewaluacji dziatalnosci naukowej. 

Szczegoine obawy budzi zapowiedz zmian w zasadach okreslania punktacji czasopism naukowych 

oraz uzaleznienia oceny punktowej monografii naukowych od wykazu wydawcow naukowych, ktory ma 

stanowic istotny element nowych kryteriow ewaluacyjnych. 

Uwazamy, ze projektowane rozwi^zania stanowi^ realne zagrozenie dla dalszego harmonijnego 

rozwoju nie tylko polskiej hispanistyki, lecz takze dziedzin pokrewnych, ktore w komunikacji naukowej 

posluguJ4 si^ - poza j^zykiem polskim - innymi j^zykami niz j?zyk angielski. Dotyczy to w szczegolny 

sposob j^zykow romanskich. = 

W naszej ocenie proponowane rozwi^zania promuj^ bowiem nie tyle umi^dzynarodowienie, co 

globalizacj? obiegu mysli naukowej w oparciu o firmy, ktore administruj^c mi^dzynarodowe bazy, 

zmonopolizowaly swiatowy rynek publikacji naukowych. Co wi^cej, zapowiadane projekty nie 

uwzgl^dniaj^ specyfiki badah humanistycznych w zakresie historii, kultury i literatury prowadzonych w 

oparciu o dziedzictwo kulturowe roznych krajow i roznych j^zykow, ktorych spektrum l^czy kontekst 

regionalny ze swiatowym. Polskie badania w zakresie szeroko poj^tej hispanistyki, l^czqcej badania 

literatury, j^zykow i kultur Polwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Lacinskiej, sukcesy polskich hispanistow, 

rozpoznawalnosc polskiej hispanistyki w swiecie ŝ  tego dowodem i dobitnym swiadectwem skali 

umi^dzynarodowienia naszej dzialalnosci naukowej. 

W odbywaj^cym si^ wtasnie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lodzkiego V I I 

Mi^dzynarodowym Sympozjum Hispanistow „Encuentros 2018", ktorego wspolorganizatorem jest Polskie 

Stowarzyszenie Hispanistow (PSH) bierze udziat niemal 200 uczestnikow, oprocz polskich hispanistow, 

koledzy z Hiszpanii (reprezentuj^cy 18 uczelni), Europy, obu Ameryki i Afiyki. Honorowymi goscmi 

Sympozjum czlonkowie Real Academia Espanola. • 



Obawiamy si^ o dalszy los prowadzonych przez nas czasopism specjalistycznych („Estudios 

Hispanicos"; „Itinerarios"; „Studia Iberystyczne") oraz status krajowych i zagranicznych wydawnictw, z 

ktorymi wspotpracujemy, poniewaz nie nalezq one do globalnych koncemow. Nasze czasopisma ŝ  

indeksowane w bazach naukowych hiszpariskiego kr^gu kulturowego, zdobyly sobie dobr^ renom^ wsrod 

naszych zagranicznych partnerow, odpowiednio: 

„E$tudio$ Hispanicos" [Wroclaw, od 1988, ostatni wolumin XXV/2017, http://eh.sjol.eu/ - M L A International Bibliography 

database, Dialnet, MIAR, Linguistic Bibliography, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 

ERIH PLUS, PBN/POL-Index]; 

„Itinerarios" [Warszawa, od 1995, obecnie nr 25 (2017), http://itinerarios.uw.edu.pl/acerca-de-itinerarios/ - Dialnet, Index 

Copernicus Journal Master List, Latindex, PBN/POL-Index, ERIH PLUS, BAZHUM]; u a ~ f - . -r:.' ' - , ' 

„Studia Iberystyczne" [Krakow, od nr 7 (2008), publikuje w j^zykach romariskich i angielskim, ostatni wolumin 16/2017, 

http://www.filg.uj.edu.pl/nauka/wydawnictwa/studia-iberystyczne/o-czasopismie - Central and Eatem European Online Library, 

CEJSH, Indez]; 

Nasze monografie naukowe ukazuj^ si^ w zagranicznych, glownie hiszpariskoj^zycznych 

wydawnictwach akademickich i naukowych, oraz w polskich wydawnictwach akademickich, ktore 

prowadz^ serie wydawnicze - takie jak „Biblioteka Iberyjska" / Instytut Studiow Iberyjskich i 

Iberoamerykariskich UW, „Manufactura Hispanica Lodziense" / Katedra Filologii Hiszpariskiej UL. Na 

pocz^tku czerwca br. prof. zw. dr hab. Wiaczeslaw Nowikow, czlonek korespondent Hiszpariskiej Akademii 

Krolewskiej, zaprezentuje w Real Academia Espanola monografii Gramdtica contrastiva espanol-polaco, 

wydanq przez Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego w serii „Manufactura Hispanica Lodziense". To 

wydarzenie, organizowane przez Instytut Polski w Madrycie zainauguruje obchody Roku Polskiej Nauki w 

Hiszpanii. ' - ' - -

Wyrazamy przekonanie, iz konsekwencj^ zapowiadanych zmian b^dzie destabilizacja modelu 

kariery naukowej hispanisty w Polsce, ktory wielkim wysilkiem - i dzi^ki wsparciu hiszpariskich i 

hispanoamerykanskich instytucji - budowalismy przez ostatnie kilkadziesi^t lat, a szczegolnie intensywnie 

od 1985 roku, w ktorym ukonst>tuowalo si? Polskie Stowarzyszenia Hispanistow. Jego powstanie otworzylo 

polskim hispanistom drogf do kontaktow z naukowcami o swiatowej slawie, a takze do uznania przez 

Asociacion Intemacional de Hispanistas - Mi^dzynarodowego Stowarzyszenia Hispanistow, ktore liczy 56 

lat i ma w swoim dorobku dziesi^tki kongresow oraz publikacji na najwyzszym poziomie naukowym. 

Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistow apeluje do Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyzszego o uwzgl^dnienie glosu naszego srodowiska w pracach nad rozporz^dzeniami oraz 

ministerialnymi wykazami czasopism i wydawnictw naukowych, ktore b^d^ podstaw^ kolejnej ewaluacji. 


