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Vydařený internacionální počin – Kongres českých 
polonistických studií 2019

Naděžda Morávková

Roku 2016 se konal na polské akademické půdě I. Kongres polských bohemis-
tických studií (I. Kongres Czechoznawstwa Polskiego). Jeho cílem bylo předsa-
vit výsledky moderní polské bohemistiky, fakta o české historii, kultuře, jazyce. 
Kongres byl zahájen v Prudniku 6. října 2016, hlavní program pak proběhl ve 
Vratislavi ve dnech 24. – 26. října 2016 a pokračoval na dalších místech v Pol-
sku. Závěrečné setkání se konalo v listopadu v Cieszyně. Projekt si získal neče-
kaný ohlas a již v jeho průběhu se objevil názor, že kongres by rozhodně neměl 
být posledním setkání bohemistů a polonistů. Zrodila se myšlenka uskutečnit 
v roce 2019 v České republice kongres polonistických studií a v budoucnu pak 
pořádat střídavě kongresy bohemistických studií v Polsku a polonistických stu-
dií v České republice. Prvním z českých kongresů je letošní Kongres českých 
polonistických studií. Koná se postupně na více místech především akademic-
kého prostředí. Setkání zahájila Univerzita Palackého v Olomouci letos v září, 
zakončení bude v režii Univerzity Karlovy v Praze. Kongres doprovázejí vedlejší 
akce, jako např. česko -slovensko -polský seminář na Technické univerzitě v Li-
berci (19. – 21. srpna 2019), či doprovodné expozice. Celý projekt si stanovil ně-
kolik cílů. Především představit odborné veřejnosti výsledky české polonistiky, 
výsledky spolupráce českých a polských vědců, pedagogů a odborníků obecně 
v různých vědních oborech a konkrétně ukázat, jak se rozvíjí přeshraniční spolu-
práce v různých oblastech. Přehled jednotlivých akcí najde čtenář na www.kcps.
upol.cz.

Rámcový program Kongresu českých polonistických studií 2019
Organizační a programový výbor během zasedání v Praze dne 25. září 2017 
schválil síťový charakter organizace kongresu. Kongres se bude konat v několi-
ka programových segmentech realizovaných v různých institucích v termínu od 
10. září 2019 do 22. listopadu 2019.

Inaugurační konference, 10. – 11. září, Olomouc – Její součástí bylo slav-
nostní zahájení kongresu, plenární zasedání Polsko -české vědecké společnosti 
a následně byla konference rozdělená do sekcí filologicko -kulturologická, etno-
logická a geografická. Organizátoři: Univerzita Palackého, Polsko -česká vědecká 
společnost, Polský intitut v Praze.
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Konference Jazyk na hranici – hranice v jazyku, 17. – 19. září, Bohumín/
Chałupki – Akce, která se konala zároveň v Polsku i České republice, se zamě-
řila na témata jazykovědná, týkající se polštiny nebo češtiny, na témata porová-
vající zmíněné dva jazyky či na taková, která zahrnují alespoň jeden z nich spolu 
s dalším slovanským jazykem. Organizátor: Ostravská univerzita.

Konference Česko ‑polské pohraničí, 2. – 3. října, Hradec Králové – 
konference byla rozdělená do dvou sekcí – vědecké, zaměřené na historické, 
geografické, sociologické a filozoficko -historické aspekty pohraničí a sekce od-
borné, ve které šlo především o výměnu informací o podobách pohraniční spo-
lupráce a prezentaci názorů na její další rozvoj. Organizátoři: Univerzita Hradec 
Králové, Polsko -česká vědecká společnost, Polský institut v Praze.

Workshop Idea univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání 
v česko ‑polském diskurzu, 4. – 5. října, Pardubice – Univerzita Pardubice. 
Akce byla organizována Katedrou literární kultury a slavistiky.

Seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost, 15. – 16. října, Praha – 
Akce byla rozdělená na semináře Bilance -inspirace -perspektivy (mezinárodní 
seminář učebnicových skupin střední Evropy) a Nesnadné výzvy pro pedagogy 
v minulosti a dnes (na přikladu osobnosti a tvorby Janusze Korczaka a Přemy-
sla Pittra). Organizátoři: Česko -polská pracovní skupina pro oblast učebnic při 
Polsko -české vědecké společnosti, Pedagogické centrum pro polské národnost-
ní školství Český Těšín, Polský institut v Praze, Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského v Praze, Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Obraz Polska a Poláků v českých médiích, 5. – 7. listopadu, Opava – 
Konference, která se bude konat pod záštitou velvyslankyně Barbary Ćwioro, se 
bude zabývat mediálními interpretacemi historických témat formou dokumentár-
ních filmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, 
studijních materiálů pro školy a materiály v nevědeckých periodicích. Organizá-
tor: Slezská univerzita v Opavě.

Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko ‑polském prostředí, 
7. – 10. listopadu, Telč – Seminář bude zahrnovat sekci právně -ekonomickou 
(Vliv práva na ekonomiku a ekonomiky na právo, české a polské zkušenosti) 
a sekci překladatelskou (Čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikultur-
ní komunikaci). Organizátoři: Masarykova univerzita, Centrum polského práva, 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Velvyslanectví Polské re-
publiky v Praze, Generální konzulát Polské republiky v Praze, Honorární konzu-
lát Polské republiky v Brně, Polský institut v Praze.
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Závěrečná konference, 20. – 22. listopadu, Praha – V rámci události 
budou vyhlášeny plenární referáty, proběhne představení historické publikace  
J. Rychlíka a V. Penčeva a dále setkání zaměřené na historické vědy. Následovat 
bude shrnutí a zakončení kongresu. Organizátoři: Karlova univerzita, HÚ AV 
ČR, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Polský institut v Praze, Polsko-
-česká vědecká společnost.

Doplňující série výstav:

• 10. 9.–15. 10. Olomouc – 70 let Polského institutu v Praze

• 30. 9–11.10 Pardubice – Nezávislé (vernisáž 30. 9 ve 14.00)

• 14. 10–30. 11 Opava – Nezávislé

• říjen–prosinec Brno – Józef Piłsudski

• říjen–prosinec Hradec Králové – Komiksová výstava Spolu v bublinách

• říjen–prosinec Liberec – Architektura pro kulturu (vernisáž 14. 10.)

• 28. 10.–11. 11. Ostrava v rámci Polských dnů

Gratulujeme k již proběhlým a výborně zorganizovaným částem kongresu 
a přejeme hodně úspěchů zbývajícím akcím.


