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Wielkopolski”. Środki na tę działalność pozyskiwane są
z grantów MNiSW. Ważną instytucją poznańskiego życia
naukowego jest Wydawnictwo PTPN. Publikuje ono 21
czasopism naukowych, związanych głównie z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami Towarzystwa. Prócz
tego tylko w roku 2014 wydano niemal czterdzieści tytułów
wydawnictw zwartych, zaś łączna objętość wszystkich
publikacji – książkowych i periodycznych wyniosła ponad
900 arkuszy wydawniczych. Publikacje PTPN są znane
z redakcyjnej i edytorskiej staranności, co roku najważniejsze z nich zdobywają nagrody i wyróżnienia przyznawane przez rozmaite instytucje życia naukowego.
Codzienna – by tak powiedzieć – praca Towarzystwa
dotyczy głównie poszczególnych Komisji, urządzających
spotkania naukowe, dyskusje panelowe czy konferencje.
Z tych ostatnich niektóre są prawdziwymi instytucjami
ogólnopolskiego życia naukowego. Tu wymienić trzeba
odbywające się od trzydziestu pięciu lat i ściągające
rokrocznie liczne grono specjalistów z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą Seminaria Mediewistyczne, organizowane przez Komisję Historii Sztuki, a zainicjowane
przez piękną postać poznańskiego życia naukowego, panią
prof. Alicję Karłowską-Kamzową. Z kolei silne środowisko
językoznawcze już siedmiokrotnie zorganizowało Interdyscyplinarną konferencję naukową Język religijny dawniej
i dziś. Prócz tych przedsięwzięć w roku 2014 odbyło się
w Towarzystwie 9 konferencji i sesji naukowych, z czego cztery zostały dofinansowane przez MNiSW. Z pozostałych niektóre zyskały dofinansowanie samorządu
wojewódzkiego, stałego niejako partnera PTPN w jego
przedsięwzięciach naukowych. Ostatnim z nich była poświęcona kongresowi wiedeńskiemu interdyscyplinarna
konferencja pt. Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania.
Ład wiedeński a europejska wspólnota, która odbyła się
w czerwcu br. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu specjalistów – prawników, historyków, etyków, teologów, muzykologów z różnych ośrodków akademickich naszego
kraju.
Ta inicjatywa, współorganizowana przez Wydział
Prawa i Administracji oraz Instytut Historii UAM, jest
dobrym przykładem coraz ściślejszej współpracy organizacyjnej z różnymi instytucjami naukowymi, ułatwiającej zapewnienie z różnych źródeł środków na pokrycie
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kosztów tego rodzaju aktywności. Jak bowiem wiadomo,
warunki finansowania działalności naukowej coraz bardziej się w ostatnich latach komplikują. Wobec szczupłości środków własnych i coraz węższych możliwości
uzyskania dofinansowania ministerialnego, Towarzystwo
stara się szukać także innych partnerów, zwłaszcza
w instytucjach samorządowych. Tu drogi wyznaczają ogłaszane przez nie coroczne konkursy w obszarze kultury
i nauki, co – jak wspomniałem – dotyczy zwłaszcza tych
rozpisywanych przez Urząd Marszałkowski. Istotne z naszej perspektywy są także konkursy z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego, co jest dla Towarzystwa o tyle
istotne, iż – o czym była już mowa – jest ono właścicielem
solidnej kamienicy w centrum Poznania, będącej pomnikiem aktywności PTPN, a w szerszej perspektywie jedną
z nielicznych materialnych pozostałości wielkiego systemu
instytucji organicznikowskich działających w Poznańskiem
w XIX wieku. Nic dziwnego, że w zakresie ochrony tej zabytkowej substancji Towarzystwo szuka sojusznika przede
wszystkim w instytucjach miejskich i rzeczywiście go tam
znajduje, wygrywając rokrocznie konkursy na remonty
i restaurację przynajmniej części swojej siedziby. Nowe
perspektywy wiążą się ze współpracą z instytucjami samorządowymi innych ośrodków w Wielkopolsce. Dowiodły
tego dwa pierwsze spotkania z cyklu Wielkopolskie miasta
i powiaty, prezentujące stan badań nad poszczególnymi
miejscowościami i regionami w aspekcie interdyscyplinarnym (historycznym, socjologicznym, ekonomicznym etc.),
a zarazem ich obecne osiągnięcia.
Spotkania te wpisują się mocno w całe spektrum
rozwijanej przez Towarzystwo aktywności związanej
z popularyzacją nauki i edukacją, czego przejawem są
wykłady otwarte, prelekcje dla studentów filologii polskiej
i historii UAM, studentów zagranicznych Uniwersytetu
Medycznego, licealistów oraz uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych, a do tego lekcje biblioteczne dla maturzystów. Corocznie PTPN uczestniczy w „Nocy Muzeów”,
która gromadzi w naszym gmachu coraz liczniejsze grono, ostatnio ok. 1000 zainteresowanych osób. Mimo więc
rozmaitych przeciwności Towarzystwo zachowuje stabilną
pozycję w środowisku naukowym Poznania i Wielkopolski, kontynuując piękne tradycje, a zarazem szukając
nowych perspektyw działania.
Prof. UAM dr hab. PRZEMYSŁAW MATUSIK
Sekretarz Generalny
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Sprostowanie
Dziękuję Prof. Jerzemu Pelcowi i p. Jackowi Żurkowi za zwrócenie mi uwagi na to, że Tadeusz Kotarbiński
zmarł w klinice kardiologicznej w Aninie, a nie, jak napisałem w „PAUzie Akademickiej” 307, w szpitalu w Laskach.
JAN WOLEŃSKI
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