Łódź, 30 XI 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „BRISTOL”
W dniu 30 XI 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
„Bristol”, w którym wzięli udział prezes Zarządu dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka,
wiceprezes Zarządu dr hab. Piotr Garncarek. Dr H. Burkhardt, prof. M. Pančikova i prof. C.
Geambaşu uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Na posiedzenie Zarządu zostali także zaproszeni Tadeusz Malinowski z UŁ, który zajmuje się
od kilku miesięcy stroną WWW. „Bristolu” oraz Marta Łagowska, prowadząca biuro
„Bristolu” w Fundacji „Linguae Mundi”.
Porządek obrad:
1. Na podstawie przedstawionych deklaracji członkowskich i rekomendacji zdecydowano o
przyjęciu do Stowarzyszenia „Bristol” prof. dr hab. László Kálmána Nagy (Uniwersytet
Debreczyński, Instytut Slawistyki, Katedra Języka i Literatury Polskiej / Węgry) oraz dr
Agnieszki Mielczarek (Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w
Poznaniu / Polska).
2. Podjęto uchwałę o wpisaniu do planów Stowarzyszenia konferencji „Bristolowej” w 2011
roku, którą zgodziło się zorganizować Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i
Cudzoziemców UMCS w Lublinie w 2011 roku.
3. Podjęto także decyzję o wysłaniu listu do Agnieszki Mielczarek, dyrektor Studium Języka
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM z zapytaniem o to, czy kierowany przez Nią
ośrodek byłby gotów podjąć się w 2012 roku organizacji kolejnej konferencji „Bristolowej”.
Organizacja kolejnych konferencji przez ośrodki glottodyddaktyczne inne niż dotychczas jest
jedną ze strategii Stowarzyszenia.
4. Podjęto uchwałę o refundacji kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu „Bristolu”
lub w innych wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia (np. w konferencjach)
osób pracujących na rzecz „Bristolu”, których obecność jest w danym momencie szczególnie
uzasadniona. Jest to uzupełnienie uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu z dnia 11 lutego
2009 r. o refundacji kosztów uczestnictwa członków Zarządu w jego posiedzeniach.
5. Podjęto uchwałę o wynagradzaniu, jeśli pozwolą na to finanse Stowarzyszenia, pani Marty
Łagowskiej oraz Tadeusza Malinowskiego za wykonane na rzecz „Bristolu” konkretne prace
administracyjno-biurowe oraz za systematyczne unowocześnianie oraz prowadzenie strony

WWW. Stowarzyszenia. Chcemy tym samym wrócić do zwyczaju przyjętego na początku
działania Stowarzyszenia i zarzuconego w ostatnich latach.
6. Zdecydowano o wypłaceniu wynagrodzeń w ramach umowy o dzieło obu wymienionym
osobom za prace wykonane w 2009 roku (Marcie Łagowskiej  592,31 zł brutto i Tadeuszowi
Malinowskiemu  1168 zł brutto).
7. Wyżej wymienione osoby zobowiązały się do wzajemnej współpracy na rzecz „Bristolu”.
Marta Łagowska podjęła zobowiązanie o uaktualnieniu w ciągu grudnia 2009 r. danych
adresowych członków „Bristolu”, a Tadeusz Malinowski podjął się wprowadzenia nowych
danych na stronę WWW. „Bristolu”. Marta Łagowska zobowiązała się także do rozesłania
legitymacji członkom „Bristolu” przyjętym w zeszłej i w obecnej kadencji Zarządu, jak też do
sporządzenia nowego papieru firmowego „Bristolu” (w związku ze zmianą adresu
elektronicznego Stowarzyszenia na http://www. bristol.uni.lodz.pl).
8. Ostatnim, najważniejszym punktem posiedzenia Zarządu była dyskusja nad sposobem
uaktualnienia i poprawienia strony WWW. „Bristolu”. Tadeusz Malinowski przygotował
prezentację tej strony i omówił wprowadzone przez siebie dotychczas zmiany.
Podczas dyskusji zdecydowano, by:
a) zmienić zakładkę PODRĘCZNIKI na PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE i przeredagować
ją tak, by była jak najbardziej neutralna (konieczne jest więc usunięcie ramki z informacjami
o jednej ze szkół nauczających JPJO, ujawniającymi się po otwarciu dotychczasowej
zakładki). Członkowie „Bristolu”  autorzy książek  będą mogli zamieszczać streszczenia
swoich prac;
b) zlikwidować zakładkę O NAS;
c) zmienić zakładkę WYWIADY na WYWIADY, OPINIE, KONFERENCJE (tu znajdą się
również treści zamieszczane dotąd w zakładce O NAS);
d) zlikwidować zakładkę POLONISTYKI, a w to miejsce wstawić zakładkę OŚRODKI
NAUCZAJĄCE JPJO W KRAJU i ZA GRANICĄ ; tu wszystkie ośrodki (i polonistyki
zagraniczne) będą mogły przedstawiać swoją działalność;
e)

informacje

o

czasopismach

(np.

„Postscriptum”,

„Kształcenie

Polonistyczne

Cudzoziemców” i innych) przenieść do zakładki CZASOPISMA;
f) otworzyć oddzielną zakładkę KWARTALNIK „POLONICUM” z tego względu, że właśnie
to pismo ma być pismem flagowym „Bristolu”. Piotr Garncarek – red. naczelny „Kwartalnika
Polonicum” zobowiązał się przesłać T. Malinowskiemu informację o „KP” oraz zasady
przyjmowania tekstów do tego czasopisma;

g) publikować znaczące dla promocji JPJO i kultury polskiej artykuły na stronach WWW.
„Bristolu”.
g) usunąć zakładkę STUDIA W POLSCE;
h) uaktualnić dane z zakładki CZŁONKOWIE BRISTOLU oraz systematycznie uzupełniać tę
zakładkę biogramami, a także zdjęciami, członków „Bristolu”;
i) otworzyć FORUM, na którym będą dyskutowane ważne zgadnienia związane z
„Bristolem”, jak też sprawy istotne z punktu widzenia jego członków. Członkowie „Bristolu”
będą mogli zamieszczać tu ogłoszenia, prośby, zapytania, listy itp.
j) resztę treści na stronie pozostawić bez zmian.
9. Zdecydowano, by w styczniu bieżącego roku akademickiego wystosować list do członków
Stowarzyszenia „Bristol”, informujący o sprawach bieżących Stowarzyszenia”. Mamy
nadzieję, że list ten zaktywizuje członków „Bristolu” i poprawi ściągalność składek.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

