Protokol z obrad Kapituiy

*

przyznaj^cej nagrody
P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A HISPANISTOW

«Wybitn^ hispanistyczn^ rozpraw^ doktorsk^» i «Wybitnq monografif hispanistyczn^»
{dwulecie: 2017 - 2018}

18 iistopada 2019 r. w siedzibie Wydzialu Fiioiogicznego Uniwersytetu Lodzkiego
odbyto si? posiedzenie Kapituiy przyznaj^cej nagrody PSH za «Wybitn^ hispanistyczn^
rozpraw? doktorsk^)) i «Wybitn^ monografi? hispanistyczn^)).
W sklad Kapituiy weszli:
prof.
prof.
prof.
prof.
prof
prof.
prof.
prof.

Beata Baczynska (Uwr),
UL Marek Baran - przewodniczacy,
Wiaczeslaw Nowikow (UL),
U A M Magda Potok,
Kazimierz Sabik (UW),
Piotr Sawicki (WSF - Wroclaw),
UJ Ewa Stala,
Joanna Wilk- Raci^ska (US).

Pan prof. Kaziemierz Sabik w korespondencji prowadzonej z Przewodnicz^cym PSH
poinformowal o rezygnacji z udzialu w pracach Kapituiy.
W posiedzeniu odbywajacym si? w Lodzi uczestniczylo czworo czlonkow Kapituiy
(prof Beata Baczynska, prof. UL Marek Baran, prof Piotr Sawicki i prof. UJ Ewa Stala),
pozostali czionkowie przeslali swe typowania drog^ elektroniczn^.
Zgodnie z regul^ proceduraln^ przyj?t^ podczas zebrania Zarz^du Giownego PSH,
ktore to odbylo si? 11 pazdziemika 2019 r. w Warszawie, zalozono, iz:
- z glosowania wyl^czeni s^ ci z czlonkow Kapituiy, ktorych monografie zgloszone
zostaly do nagrody;
- - czionkowie Kapituiy nie powinni typowac prac wywodz^cych si? z osrodkow,
ktore reprezentuj^.
Biorqc pod uwag? fakt, ze tak sformulowane zasady powoduj^ nierown^ liczb?
glosuj^cych przy poszczegolnych nominowanych autorach, przy obliczaniu ostatecznego
wyniku, postanowiono zastosowac formul?, zgodnie z ktor^ liczba zgromadzonych punktow

(gdzie: 3 punkty odpowiadajq typowanemu pierwszemu miejscu, 2 punkty przyznawane s^ za
proponowane drugie miejsce, a 1 punkt odpowiada miejscu trzeciemu w rankingu kazdego z
typuj^cycla) dzielona jest przez liczb? oddanycti giosow.
W przypadku kategorii «Wybitna hispanistyczna rozprawa doktorska» wptyn?ly
dwa zgloszenia:
1. Natalia Szejko (UW)
Las representaciones de trastornos mentales en el teatro de Alfonso Vallejo, a la destruccion del
personaje dramatico y sus consecuencias filosoficas y estetico-formales
Uniwersytet Warszawski, 2018

2. Wiosna Szukata (UAM)
Mqskosc ifantazmat w prozie Javiera Mariasa iAntonia Munoza Moliny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018

Do nagrody za «Wybitns} monografi? hispanistyczn^» nominowano osiem ksi^zek:
1. Agata Draus-Ktobucka (UWr)
Juan Ramon Jimenez : el creador sin escape : un proyecto inacabado a la luz de la teoria de la
m/cro//cc/dn, 2017, Valladolid: Universidad deValladolid
2. Ewa Kobytecka-Piwonska (Ut)
Spojrzenia z zewnqtrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyhskiej (1970-2017), 2017,
todz/Krakow: Wydawnictwo Ut/Universitas
3. Marlena Krupa (UWr)
SwiQtyJan od Krzyza, Piesh duchowa, w nowym przektadzie Cariosa Marrodana Casasa i Marcina
Kurka, 2017, Krakow: Wydawnictwo Karmelitow Bosych
4. Katarzyna Moszczynska-Diirst (UW)
De las intimidades congeladas a los marcos de guerra: amor, identidad y transicion en las novelistas
espaholas, 2017, Sevilla: Padilla Libros
5. Joanna Nowak-Michalska (UAM)
Polish-Spanish Legal Translation: A Parametric Approach, 2017, Poznan: Wydawnictwo Naukowe
CONTACT

6. Justyna Nowicka (UWr)
El poema digresivo romantico en Espaha y Polonia : Juliusz Stowacki, Jose de Espronceda, Ryszard
Berwihski y Jose Joaquin de Mora, 2018, Sevilla: Padilla Libros Editores y Libreros

7. Wiaczestaw Nowikow (red.) (Ut) + wspotautorzy: Marek Baran (Ut), Raiil Fernandez Jodar
(UAM), Monika Lisowksa (WSZ - Leszno), Antonio M. Lopez Gonzalez (Ut), Aneta Pawlak (UMK),
Andrzej Zielinski (UJ)
Gramatica Contrastiva espanol-polaco, 2017, todz: Wydawnictwo Ut
8. Joanna Popowicz (UWr)
RADOSC we wspokzesnym jezyku hiszpahskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych
leksemow, 2018, Krakow: Universitas

Po przeprowadzonej dyskusji oraz zliczeniu wszystkich oddanych glosow, Kapitula
postawita nagrodzic:
- - w kategorii «Wybitna hispanistyczna rozprawa doktorska», obie zgloszone do
konkursu rozprawy:
1. Natalia Szejko (UW)
Las representaciones de trastornos mentales en el teatro de Alfonso Vallejo, o la destruccion del
personaje dramatico y sus consecuencias filosoficas y estetico-formales
Uniwersytet Warszawski, 2018

2. Wiosna Szukata (UAM)
Mqskosc ifantazmat w prozie Javiera Mariasa i Antonia Munoza Moliny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018

Czionkowie Kapituiy zwrociii uwag? na niepodwazalny, wysoki poziom merytoryczny obu
prac oraz na ich interdyscyplinarny charakter.
- - w kategorii «Wybitna monografia hispanistyczna», Kapituta postanowila przyznac
trzy rownorz^dne nagrody. Ich laureatkami sq:
- Pani Ewa Kobylecka-Piwonska, za ksi^zk? Spojrzenia z zewnqtrz. Witold Gombrowicz w
literaturze argentynskiej (1970-2017), 2017, Lodz/Krakow: Wydawnictwo UL/Universitas.
W uzasadnieniu Kapitula podkreslila oryginalny i erudycyjny charakter monografii, ktora to z
powodzeniem upowszechnia metodologi? hiszpaiiskoj?zycznego literaturoznawstwa w szeroko
rozumianym srodowisku polonistycznym.

- Pani Katarzyna Moszczyiiska-Durst, za monografi? De las intimidades congeladas a los
marcos de guerra: amor, identidady transicion en las novelistas espanolas, 2017, Sevilla:
Padilla Libros.
W tym wypadku czionkowie Kapituiy, zwracaj^c uwag? na rozleglosc i pojemnosc projektu
badawczego, wyrazili przekonanie, iz chodzi o pozycj? doskonale pokazuj^c^ sil? polskiej
hispanistyki w kontekscie mi?dzynarodowym.
Pani Agata Draus-Klobucka, za k s i ^ ? Juan Ramon Jimenez : el creador sin escape : un
proyecto inacabado a la luz de la teoria de la microficcidn, 2017, Valladolid: Universidad de
Valladolid.
Motywuj^c swoj wybor, Kapitula podkreslila, iz chodzi o opracowanie wyrozniaj^ce si?
swoim oryginalnym charakterem: Autorka w niezwykle umiej?tny sposob wykorzystala nowe
metodologie literaturoznawcze odkrywaj^c malo dotychczas znan^ spuscizn? literack^ Juana
Ramona Jimeneza.

Czionkowie Kapituiy obecni na posiedzeniu postanowili wyl^czyc z glosowania monografi?
wieloautorsk^ pod redakcja prof. Wiaczeslawa Nowikowa. Zadecydowaiy o tym wzgl?dy
proceduralne: z uwagi na przyj?t4 wczesniej regul?, zgodnie ktor^ czionkowie Kapituiy nie
powinni typowac prac wywodz^cych si? z osrodkow, ktore reprezentuj^, liczba potencjalnych
glosow byla bardzo ograniczona, a przez to niereprezentatywna.
Poza t y m , co
zasygnalizowano dopiero w trakcie obrad Kapituiy, do niektorych z jej czlonkow nie dotarla
elektroniczna wersja ksi^zki Gramatica Contrastiva espanol-polaco (todz: Wydawnictwo Ut,
2017), ani tez samo zgloszenie. Tym samym Kapitula wnioskuje o ponowne zgloszenie wyzej
wymienionej monografii w kolejnej edycji konkursow, postuluj^c przy tym przyj?cie nowych
zasad regulaminowych, ktore b?d^ mogly zapobiec tego typu sytuacjom.

Wr?czenie nagrod przewidziano na 6 grudnia 2019 r. w Krakowie (odb?dzie si? ono w
ramach Jornadas de Traduccion e Interpretacidn wspolorganizowanych przez Polskie
Stowarzyszenie Hispanistow).

Lodz, 18. 11.2019
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