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16 stycznia otrzymaliśmy list skierowany przez Radę NPRH do środowiska nauk humanistycznych. 
Za zgodą nadawcy zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty listu oraz link, gdzie można znaleźć pełny tekst.

REDAKCJA

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.
Szanowni Państwo,

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – wkracza w kolejny etap swojej działalności. […] Rada NPRH, kończy swoją 
kadencję i w 2019 r. zostanie zastąpiona nową Radą.

Jest to dobry moment, by przedstawić najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada w latach 2016–2018. […]
Od roku 2016 w zmienionej formule NPRH znajdują się tylko dwa stałe moduły: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia. 

Natomiast projekty badawcze – w ustawowym rozumieniu nauk podstawowych, finansowane przez NPRH w latach 2010– 2015 
– mogą być przez wnioskodawców kierowane do konkursów NCN.

Celem modułu Uniwersalia i konkursów realizowanych w dwóch częściach Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 jest  
(1) wprowadzenie w obieg międzynarodowy najwybitniejszych publikacji polskiej humanistyki oraz (2) finansowanie projektów 
badawczych, których jednym z efektów jest naukowy przekład i jego oryginalne/pionierskie opracowanie edytorskie.

Ważną zmianą jest wprowadzenie do procedur NPRH dodatkowego modułu, o nazwie Fundamenty, którego 
gospodarzem jest minister nauki i szkolnictwa wyższego. Fundamenty to konkursy o tematach zamawianych – ogłosiliśmy 
dwa takie konkursy: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku oraz Odrodzona po latach 
niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.

W latach 2016–2018 ze środków programu sfinansowano 234 projekty na łączną kwotę 137 402 555 zł. W module 
Dziedzictwo narodowe sfinansowano 93 projekty, w modułach Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 odpowiednio 91 i 39 projektów, 
a w module Fundamenty – 11 projektów. Konkursy II/2018 oraz konkurs w module Fundamenty zostaną rozstrzygnięte  
w 2019 roku.

Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwia finansowanie długoterminowych projektów badawczo-dokumentacyjno- 
-edytorskich. Jak wiadomo, ich finansowanie z dotacji statutowych jest możliwe tylko w bardzo ograniczonym stopniu 
(ze względu na brak odpowiednich środków), równocześnie nie można ich sfinansować ze środków NCN, NCBR  
czy z funduszy europejskich. Są to projekty o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym, obejmujące 
m.in. naukowe publikowanie źródeł (tekstów oraz zasobów ikonicznych) – na przykład w formie serii książek, słowników 
językowych, historycznych, geograficznych, biograficznych, tematycznych, etc., które udostępniają badaczom i czytelnikom 
bogate i do dziś często nieznane zasoby polskiego dziedzictwa narodowego. A dziedzictwo to – wielokulturowe, wielojęzykowe 
i wielowyznaniowe – od czasów średniowiecza po współczesność – w ogromnej części jest nie tylko słabo znane i opracowane,  
ale jest też rozproszone po wszystkich krajach, w których żyli i tworzyli Polacy. Naukowe opracowanie i udostępnienie on line  
zasobów tego dziedzictwa stanowi ważny społeczny obowiązek humanistyki. Jest też jednym z warunków rozwoju dalszych 
badań (w tym podstawowych), dla których niezbędny jest dostęp do źródeł oraz dysponowanie bogatym zestawem  
reference books. Brak tych ostatnich daje się odczuć w polskiej humanistyce.

Moduł Dziedzictwo narodowe pozwala nie tylko na dokończenie – rozpoczętych lub przerwanych – wieloletnich 
projektów dokumentacyjnych, ale przede wszystkim umożliwia zainicjowanie nowych, ambitnych, wieloletnich projektów 
dokumentacyjno-badawczo-edytorskich – w tym także takich, których realizacja wymaga stworzenia specjalistycznego  
i stabilnego zespołu naukowego. Chodzi o projekty, których perspektywa realizacji wymaga co najmniej 5 lat, a ich minimalny 
budżet to 500 tys. zł.

Rada NPRH w kadencji 2016–2018 wprowadziła zasadnicze zmiany do procedury oceny wniosków. […]
Przewidywany, różnorodny profil tematyczny wniosków, które mogą być zgłaszane do konkursu NPRH, skłonił nas 

w 2016 r. do ustalenia zakresu tematów w każdym konkursie. Pozwala to z wyprzedzeniem zaplanować zaproszenie 
ekspertów, a również ułatwić wnioskodawcom przygotowanie projektów do konkretnego konkursu (czas na składanie 
wniosków od ogłoszenia konkursu jest bowiem bardzo krótki, rzadko przekracza 1,5 miesiąca). Należy zaznaczyć,  
że priorytety nie uniemożliwiają składania wniosków także na inne tematy. W latach 2016–2018, […] wprowadziliśmy 
następujące priorytetowe obszary badawcze:
Konkurs I/2016:
• Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
• Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
Konkurs I/2017
• Polska w Europie Środkowo-Wschodniej.
• Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej.
Konkurs I/2018
• Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
• Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.
Konkurs II/2018
• Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.
• Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich.
Stałe obszary priorytetowe to:
• Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
• Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Z myślą o organizacji konkursów w latach 2019–2022 zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wskazanie 
najważniejszych tematów, które powinny być priorytetami w finansowaniu projektów NPRH w module Dziedzictwo narodowe. 
Możliwe jest powtórzenie lub zmodyfikowanie dotychczasowych priorytetowych obszarów tematycznych. Prosimy je zgłaszać 
drogą elektroniczną na adres priorytety.NPRH@nauka.gov.pl

Ponieważ przygotowanie listy priorytetowych tematów będzie jednym z pierwszych zadań nowej Rady NPRH, bardzo 
prosimy o zgłaszanie ich do 28 lutego 2019 r. Oczywiście, po tym terminie także będzie można je zgłaszać – bez ograniczeń 
terminowych – jednak Rada NPRH będzie mogła je uwzględnić dopiero w kolejnych konkursach.

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

http://pauza.krakow.pl/NPRH_17122018.pdf
mailto:priorytety.NPRH@nauka.gov.pl

	_GoBack

