
Projekt Teraźniejszość i przyszłość hungarologii 

(30.09–31.12.2017) 

w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej 

SPRAWOZDANIE SKRÓCONE 

Celem projektu było stworzenie forum dla polskich i węgierskich hungarologów w formie 

międzynarodowej konferencji, które umożliwiłoby dyskusję nad aktualnymi problemami hungarologii 

i wymianę doświadczeń na polu dydaktyki w ramach tej dziedziny nauki. Konferencja była 

jednocześnie okazją do godnego uczczenia 25. rocznicy powołania jej organizatora – Filologii 

Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt został zrealizowany przy 

współpracy z parnerami: Katedrą Filologii Polskiej (Lengyel Filológiai Tanszék) oraz Katedrą 

Lingwistyki Stosowanej (Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa (Eötvös 

Loránd Tudományegyetem) (ELTE) w Budapeszcie. 

W krótkim czasie, jaki pozostawał do dyspozycji organizatorów, udało się zorganizować 

dwudniową konferencję (w dniach 30.11–01.12.2017). O jej wysokim poziomie świadczy załączony 

program oraz opinie uczestników. Po uroczystym otwarciu, na którym obecne były m.in. władze 

uniwersyteckie i przedstawiciel Ambasady Węgier, przeszło 70 uczestników (40 występujących z 

referatem, zaproszeni goście, obecni i byli studenci oraz pozostali zainteresowani) miało okazję 

wysłuchać interesujących wystąpień i wziąć udział w dyskusjach nad poruszonymi kwestiami w kilku 

blokach tematycznych (językoznawstwo, literatura, dramat i film, dydaktyka oraz historia). Zjawiły się 

niemal w całości reprezentacje warszawskiej oraz krakowskiej hungarystyki, co dało asumpt do 

dyskusji nad prowadzonymi badaniami i wspólnymi problemami. Badacze z ELTE natomiast wnieśli 

świeże spojrzenie na dydaktykę hungarologiczną. Ważną rolę odgrywały na konferencji prezentacje 

węgiersko-polskich badań kontrastywnych z zakresu językoznawstwa, literatury i historii. Obecni byli 

również badacze reprezentujący mniejszości węgierskie poza granicami Węgier. 

Opracowane referaty wygłoszone podczas konferencji oraz inne artykuły złożyły się na tom 

pokonferencyjny pt. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka, który daje wgląd w 

aktualną problematykę związaną z językoznawstwem i literaturą węgierską oraz dydaktyką języka 

węgierskiego. 400-stronicowe opracowanie obejmuje w 6 rozdziałach 37 artykułów (większość 

została napisana w języku węgierskim i opatrzona polskimi streszczeniami, jedna czwarta zaś ukazała 

się w języku polskim z węgierskimi streszczeniami). 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu: 

 


