
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i

Łączności z Polakami za Granicą

Nr posiedzenia: 49 Nr posiedzenia:49

Data posiedzenia:  3 listopada 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski – przewodniczący komisji Kultury
i Środków Przekazu oraz senator Andrzej Person– przewodniczący komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat projektu „Panorama Literatury Polskiej”.
2. Informacja na temat inicjatywy dotyczącej I Światowego Polonijnego

Kongresu Kultury Polskiej w 2010 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji Kultury i Środków Przekazu: Piotr Łukasz J.
Andrzejewski, Barbara Borys-Damięcka, Adam Massalski, Andrzej Person,
Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak.

−  senatorowie członkowie komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Krystyna Bochenek, Barbara
Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz,
Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Roman
Ludwiczuk, Andrzej Person, Czesław Ryszka, Sławomir Sadowski, Tadeusz
Skorupa, Andrzej Szewiński, Stanisław Zając,

− zaproszeni goście:
− Instytut Badań Literackich:

− Dyrektor Elżbieta Sarnowska-Temeriusz,
− Wicedyrektor Mikołaj Sokołowski,
− Krzysztof Mrowcewicz,
− Agnieszka Mrozik,
− Krzysztof Gajewski,

− były Konsul Generalny w Kolonii Elżbieta Nowocień,
− Fundacja Kultury:

− ambasador ad personam Witold Rybczyński,
− prezes Jerzy Milewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przedstawiciele Instytutu Badań Literackich z panią dyrektor prof. Elżbietą Sarnowską-Temeriusz na

czele, omówili i przedstawili tworzony obecnie przez Instytut Badań Literackich PAN portal
internetowy "Panorama literatury polskiej". Portal ma być nowoczesną bazą informacji o polskiej
kulturze literackiej. Przygotowana w formie haseł baza ma zawierać m.in. sylwetki pisarzy
w kontekście ich twórczości, interpretacje najważniejszych dzieł literackich, prezentację epok,
stylów i prądów literackich. Baza ma też uwzględniać związki literatury z innymi dziedzinami
kultury. Najważniejszym adresatem "Panoramy Literatury Polskiej" mają być studenci i uczniowie,
szczególnie ci z zagranicy, którzy nie mają dostępu od polskich bibliotek i innych instytucji
kulturalnych.
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Dyrektor IBL prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz przypomniała, że stworzenie "Panoramy
Literatury Polskiej" jest jednym z najważniejszych postulatów wielkiego zjazdu polonistów
zagranicznych, który odbył się w 2006 roku na uniwersytecie w Toronto. Portal ma być pomocą
naukową i edukacyjną umożliwiającą rozwój studiów polonistycznych, ale i promocję kultury
polskiej za granicą. "Dzięki takiemu przedsięwzięciu można też podjąć starania o wprowadzenie
niektórych dzieł z kanonu literatury polskiej do kanonu literatury powszechnej" - podkreśliła
Sarnowska-Temeriusz.
W trakcie posiedzenia senatorom zaprezentowano przykładowe hasła, które znajdą się w portalu.
Jego uruchomienie przewidywane jest na wiosnę przyszłego roku. Projekt ma być stale
monitorowany i rozwijany przez Instytut Badań Literackich.
"Panorama Literatury Polskiej" w maju 2008 roku, na wniosek senackiej Komisji Kultury i Środków
Przekazu, została objęta patronatem przez marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Ad. 2 Przedstawiciel Fundacji Kultury ambasador in personam dr Witold Rybczyński zaprezentował
inicjatywę Fundacji dotyczącą organizacji I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej
w 2010 roku. Kongres, którego organizatorami są Fundacja Kultury oraz Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, planowany jest na jesień przyszłego roku. Ma się odbywać na
warszawskim Zamku Królewskim lub na krakowskim Wawelu.
W planach jest zaproszenie około 300 najwybitniejszych polskich twórców działających za granicą -
pisarzy, plastyków, muzyków, architektów.
Celem kongresu będzie omówienie sytuacji i perspektyw upowszechniania kultury polskiej wśród
Polonii oraz w krajach jej zamieszkiwania.
Fundacja Kultury ma w najbliższym czasie złoży do Kancelarii Senatu wniosek na dofinansowanie
realizacji tego zadania.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


