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96%

osób, które wypełniły ankietę,
zadeklarowało, że zakres ich aktywności
akademickich pokrywa się z obszarem
zdefiniowanym jako pole działań POB
HERITAGE.
Taką odpowiedź otrzymaliśmy od 351 osób.

”

Ogromna ilość pojęć i teorii
wymaga przemyślenia od nowa,
bo kryzys przyrodniczy sprawia,
że duża część pytań
i odpowiedzi, dostarczanych
dotychczas przez humanistykę,
przestaje mieć znaczenie albo
trzeba to znaczenie na nowo
pokazać.
Odpowiedź w ankiecie POB HERITAGE
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nternacjonalizacja

nterdyscyplinarność
nnowacyjność
ntergralność

”

Celem nadrzędnym
humanistyki powinno być
zrozumienie napięcia
między lokalnością
a globalnością oraz
przeszłością
a teraźniejszością, czyli
pogodzenie dziedzictwa
z globalizacją
i modernizacją.
Odpowiedź w ankiecie POB HERITAGE
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4xI

nternacjonalizacja

POB Heritage tworzy środowisko wolne od wszelkich przywilejów i bezwzględnie dba o respektowanie zasady
równego dostępu do informacji i rozdziału środków finansowych w oparciu
o kryteria jawne, przejrzyste, niedyskryminujące i zgodne ze standardami Europejskiej Karty Naukowca. Zapewnienie finansowania różnorodnych przedsięwzięć badawczych jak najszerszemu
gronu naszych koleżanek i kolegów nie
tylko sprzyja realizacji celów programu
IDUB, lecz przede wszystkim jest zgodne ze źródłowym znaczeniem wyrazu
universitas.

1
2

Działania tworzące infrastrukturę uczelni badawczej dostępną dla wszystkich
badaczek i badaczy, nauczycielek i nauczycieli akademickich oraz wspomagającą działania skierowane do społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego otoczenia uczelni.
Działania indywidualne lub zespołowe
poprzez rozdzielanie środków w drodze
otwartych konkursów zgodnie z ustalonymi regulaminami. Głównym kryterium wspierania działań przez POB Heritage jest ich zgodność z celami programu IDUB i wysoka jakość.
Jasnym i przejrzystym zasadom przy-

Podstawowym kryterium oceny wniosków i ich realizacji jest osiągnięcie doskonałości naukowej zdefiniowanej przez
cele programu IDUB i realizacja zasady
4*I (internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność).
Definicja obszaru POB Heritage
Pojęcie „dziedzictwo” obejmuje krytyczne, inter- i transdyscyplinarne badanie
procesów tworzenia dyskursów dziedzictwa kulturowego i różnorodności
kulturowej. Takie rozumienie tego pojęcia obejmuje, ale nie wyczerpuje znaczeń przyjętych w POB Heritage. Tutaj
oznacza ono nazwę własną obszaru badawczego programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza obejmującą interdyscyplinarne, umiędzynarodowione, innowacyjne i integrujące podejścia do badań humanistycznych i społecznych.

DZIEDZICTWO

POB Heritage działa na podstawie
przepisów umowy na realizację programu IDUB i strategii rozwoju Uniwersytetu
Jagiellońskiego. POB Heritage wspiera:

znawania środków na zasadzie konkurnnowacyjność
sowej towarzyszą jasne i przejrzyste zasady oceny efektów działań wspartych ntergralność
przez POB Heritage.

HERITAGE

Strategia POB Heritage 2020-2025

nterdyscyplinarność

POB Heritage jest wspólnym przedsięwzięciem badaczek i badaczy zainteresowanych problematyką dziedzictwa i różnorodności kulturowej, tożsamości jednostek i całych społeczeństw,
języka, wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata.

Przyjmujemy jako punkt wyjścia stwierdzenie, że „dziedzictwo” jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako kategoria
opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć stosowanych
wcześniej przez wiele nauk.

W tym sensie intrygujące relacje wiążą
kategorię „dziedzictwa” z zabytkami i dobrami kultury, językiem, literaturą, prawem, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze
szerzej – z kulturą. „Dziedzictwo” wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie
umożliwia pytania o obecność „przeszłości w teraźniejszości” lub o zawarte
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ć

w przeszłości wizje przyszłości (zakłada
bowiem współistnienie różnych temporalności), o strategie waloryzacji dziedzictwa, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapominania i odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar dziedzictwa, zależności od procesów zachodzących we
współczesnym świecie oraz głębokie
zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć
powiązań, które proponujemy poddać
badaniu z różnych perspektyw nauk humanistycznych i społecznych.
POB Heritage obejmuje także interdyscyplinarne badania nad różnorodnością rozumianą jako akceptacja i szacunek dla wyjątkowości każdego człowieka i uznania jego indywidualnych różnic,
wynikających z etniczności, płci, orientacji seksualnej, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku, zdolności fizycznych,
przekonań religijnych i politycznych.
Wskazanie aktualnych
światowych trendów w obszarze
badawczym POB, najważniejszych
wyzwań oraz problemów
badawczych

ankiet i analizę najważniejszych wyzwań
i problemów badawczych współczesnej
humanistyki i nauk społecznych, pozwala na wyodrębnienie następujących obszarów:
•

Rozszerzanie granic humanistyki
poprzez prowadzenie inter- i transdyscyplinarnych oraz ponaddziedzinowych badań na pograniczu
nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, uwzględniających także dane biologiczne, geograficzne, psychologiczne i badania
nad sztuczną inteligencją.

•

Rozwój humanistyki cyfrowej jako
odpowiedzi nauk humanistycznych
i społecznych na wyzwania rewolucji cyfrowej poprzez tworzenie i stosowanie nowych narzędzi zbierania,
gromadzenia, analizy i prezentacji
danych.

•

Zastosowanie nowych praktyk badawczych, otwartych na inspiracje
płynące z wielu obszarów naukowej
i nienaukowej działalności człowieka, do analizy dorobku ludzkości,
zwłaszcza procesów wytwarzania,
regulowania, organizowania, negocjowania, reinterpretowania, zachowywania i odrzucania dziedzictwa
kulturowego.

•

Stworzenie mechanizmów wsparcia
innowacyjnych, interdyscyplinarnych
i reagujących na wyzwania społeczne i kulturowe badań naukowych
i edukacji akademickiej. Za Ryszardem Nyczem przez innowacyjność
rozumiemy:

Zadaniem POB Heritage jest stworzenie środowiska sprzyjającego prowadzeniu wysokiej jakości badań w dialogu z nauką światową.
Humanistykę i nauki społeczne rozumiemy jako pole negocjacji, nawiązywania dialogu i wielokierunkowych relacji
pomiędzy dorobkami kulturowymi społeczeństw w sytuacji, w której perspektywy narodowe, regionalne i lokalne zostają skonfrontowane ze zjawiskami globalnymi. Wstępna wieloaspektowa diagnoza, uzyskana przez oddolne mapowanie z wykorzystaniem dobrowolnych

(a) oryginalne rozwiązanie istotnego problemu (w wymiarze tyleż naukowym, co społeczno-kulturowym),
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Lokalny, narodowy,
regionalny i globalny
wymiar dziedzictwa,
zależności od procesów
zachodzących we
współczesnym świecie oraz
głębokie zakorzenienie
w przeszłości tworzą sieć
powiązań, które
proponujemy poddać
badaniu z różnych
perspektyw nauk
humanistycznych
i społecznych.
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dzięki (b) wypracowaniu powtarzalnej badawczej procedury (niebędącej aplikacją żadnej istniejącej metody), w sposób który prowadzi do
(c) odsłonięcia nowego pola problemowego oraz (d) zainicjowania
nowej subdyscypliny czy orientacji
badawczej, a równocześnie (e) do
stymulowania procesu zmiany w sferach społeczno-kulturowej wiedzy,
obyczaju i zachowania, mentalności
czy wrażliwości.
•

Odpowiedź na społeczne, polityczne, klimatyczne/środowiskowe wyzwania stojące przed ludzkością.

•

Wspieranie badań nad historią
i kulturą Polski łączących dorobek
humanistyki polskiej z perspektywą
globalną, umożliwiającą twórczy dialog z nauką światową.

•

Budowanie międzynarodowych sieci
współpracy naukowej w celu upowszechniania wyników badań specjalistycznych w środowisku międzynarodowym oraz prowadzenia badań
porównawczych nad kulturą.

•

Krytyczna refleksja nad społeczną
i kulturotwórczą funkcją uniwersytetu oraz nauk o człowieku poprzez
innowacyjne praktykowania teorii.

Określenie silnych i słabych stron UJ i POB
w zakresie obszaru badawczego
Kompetencje badawcze kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego powiązane z prestiżem uczelni i tradycją z zakresie badań
humanistycznych i społecznych.

Silna potrzeba włączenia się w budowe
interdyscyplinarnych sieci badawczych
i współpracy pomiędzy badaczkami
i badaczami niezależnie od miejsca zatrudnienia.
Unikatowe zasoby Biblioteki Jagiellońskiej.
Zbiory krakowskich bibliotek, archiwów
i muzeów.
Międzynarodowa rozpoznawalność Krakowa jako miasta historycznego i centrum kultury.

Związek Krakowa z miejscami pamięci
i dziedzictwa, w tym trudnego lub odrzuconego.
Słabe strony/bariery:

SŁABE STRONY/BARIERY

SŁABE STRONY

SILNE STRONY

SILNE STRONY

Brak infrastruktury badawczej na poziomie światowym (dostęp do baz czasopism, monografii w formie ebooków
i drukowanej, płatnych baz danych i bibliografii).

Niewystarczające wsparcie administracyjne dla badaczy w zakresie przygotowywania przedsięwzięć badawczych.
Słaba/niewystarczająca
komunikacja
między badaczkami i badaczami pracującymi nad zbieżnymi problemami
w odrębnych jednostkach organizacyjnych UJ (wydziałach, instytutach).

Brak elastycznej możliwości indywidualnego określenia czasu pracy w zakresie
obowiązków badawczych i dydaktycznych.
Niskie wynagrodzenia, przez które praca na UJ jest nieatrakcyjna dla najwybitniejszych badaczy, zwłaszcza zagranicznych.
Brak transparentnych procedur zatrudnienia i weryfikacji kadry.
Zbyt sztywna procedura tworzenia i
zmian programów studiów.
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CELE
POB HERITAGE
CEL 1.
Stałe doskonalenie organizacji nauki, nauczania
i oddziaływania społecznego uniwersytetu poprzez
stworzenie ekosystemu integrującego
międzynarodowe środowisko badaczek i badaczy ze
światowych ośrodków akademickich ze środowiskiem
naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• stworzenie centrum doskonałości realizującego cele uczelni badawczej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
• umiędzynarodowienie UJ poprzez stworzenie warunków dla stałej
obecności uczonych z zagranicy w działalności uniwersytetu.

CEL 2.

CEL 3.

Budowa infrastruktury wspierania projektów
naukowych wykorzystujących techniki cyfrowe jako
metodę gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
badań w działalności naukowej, edukacyjnej i
transferze wiedzy.

Trwała i efektywna współpraca z instytucjami
zagranicznymi i polskimi w celu realizacji wspólnych
projektów badawczych w oparciu o sieci
strategicznych partnerstw (w tym konsorcjów
z podmiotami zewnętrznymi), grupy badawcze
i grupy współpracy realizujące wspólne projekty
badawcze (w tym granty międzynarodowe).
• wspieranie działań prowadzących do składania wniosków grantowych we współpracy międzynarodowej;
• wspieranie działań zmierzających do tworzenia zespołowych monografii ogłoszonych w wydawnictwach o renomie światowej pod redakcją badaczek i badaczy afiliowanych w UJ.

Cele POB HERITAGE

CEL 4.
Wspieranie rozwoju badaczek i badaczy
zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim
w dążeniu do doskonałości naukowej

CEL 5.
Realizacja misji Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki
polskiej poprzez wspieranie badań nad Polską jako
płaszczyzny współdziałania interdyscyplinarnych sieci
badawczych łączących naukowców badających
społeczeństwa, kultury, prawo i religie Europy
Środkowo-Wschodniej w powiązaniu z procesami
globalnymi.

CEL 6.
Włączenie studentów w prace badawcze oraz
uruchomienie anglojęzycznych programów studiów
i kształcenia w szkołach doktorskich, organizacja szkół
letnich, kursów i modułów we współpracy
z reprezentantami/kami różnych dyscyplin, z różnych
ośrodków w kraju i za granica, wspólnych programów
magisterskich i doktorskich.

CEL 7.
Wzrost społecznego oddziaływania nauk
humanistycznych i społecznych uprawianych na
Uniwersytecie Jagiellońskim na poziomie lokalnym,
regionalnym i globalnym.
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PIORYTETY
POB HERITAGE
określenie priorytetowych domen/problemów
badawczych oraz działań prowadzących
do osiągnięcia w tym obszarze światowego
poziomu badań.

Prezentowane domeny zostały sformułowane w oparciu o wyniki ankiet i dialog ze wspólnotą Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyliczenie to nie ma jednak charakteru zamkniętego; przeciwnie,
zarysowany schemat służy tyleż
wypełnianiu treścią jego głównych składowych, jak i twórczemu wychodzeniu poza nie. Wynika to z krytycznego rozumienia
dziedzictwa i powinności nauki.
Zgodnie z przyjętym ewolucyjnym
kształtowaniem struktury IDUB, w
tym struktur zarządczych, definiowanie zakresu oraz funkcji priorytetowych domen badawczych będzie
podlegało przekształceniom odpowiadającym etapom realizacji projektu.

W związku z przyjętym harmonogramem prac przedstawione nazwy domen należy traktować jako
propozycję tematów otwartych
warsztatów POB Heritage, których organizacja realizuje ogólną
zasadę oddolnego, włączającego
i niehierarchicznego tworzenia
wspólnoty badawczej i edukacyjnej uczelni.
W obecnej chwili, z uwagi na opóźnienia w pracach nad ramowymi regulaminami, było możliwe ogłoszenie jedynie konkursu "otwartego
dostępu" (OA)
Pozostałe konkursy będą ogłaszane
po przesłaniu regulaminów przez
Zespół Koordynujący.

2
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H

umanistyka wobec wyzwań zmian
środowiskowych, cywilizacyjnych
i technologicznych

Refleksja nad wartością nauk o człowieku jako dobra wspólnego wpływającego na jakość publicznej debaty dotyczącej
istotnych problemów współczesności. Jedną z odpowiedzi
na te wyzwania są zmiany w specjalistycznych badaniach prowadzonych w ramach dyscyplin humanistycznych polegające na rozszerzeniu zbioru danych o wyniki nauk społecznych,
ścisłychorazinformatycznych.Przekraczanietradycyjnychgranicpoprzezwspółpracęznaukamiścisłymioraznowymitechnologiami prowadzącą do powstania nowych obszarów badań.

1

W tej domenie powstają nowatorskie rozwiązania problemów związanych z rozumieniem i wyjaśnieniem różnorodności kultur ludzkich i współkonstytuujących je porządków normatywnych. Drugim problemem związanym z tym obszarem
jestrozwójhumanistykicyfrowejjakopolanegocjowaniarównowagi między prowadzeniem badań,innowacyjnąedukacją
i wywieraniem wpływu na otoczenie społeczne.

2

J

ęzykowe uwarunkowania procesów
powstawania
i zmiany dziedzictwa

Jakość badań nad dziedzictwem i różnorodnością kulturową
zależyodzrozumieniauwarunkowańtworzeniaiprzekazywania kultury. W ramach tej domeny będą podejmowane badania nad psychologicznymi, biologicznymi, społecznymi
i kulturowymi uwarunkowaniami posługiwania się językami
naturalnymi i innymi systemami semiotycznymi (takimi jak:
muzyka, malarstwo, poezja etc.).
Celem badań jest zrozumienie mechanizmów zmian językowych i kulturowych na poziomie indywidualnym i społecznym, jak również konsekwencji tych zmian dla funkcjonowania jednostek i grup społecznych.

13

PIORYTETY POB HERITAGE

G

LOBALNE I LOKALNE PROCESY
HISTORYCZNE

Rozumienie i wyjaśnianie procesów historycznych prowadzących do powstania artefaktów: zmian w środowisku naturalnym, przedmiotów i obrazów (materialnych i wirtualnych)
w przestrzeni prywatnej i publicznej, wzorców zachowań
(obyczajów,rytuałów)itekstów,tradycjiustnychiróżnychform
pamięci społecznej, a także: relacji, struktur społecznych, porządków prawnych, organizacji i innych przejawów zbiorowego działania.

3

Domena obejmuje interdyscyplinarne podejścia do kultury:
badanianadjęzykami,ideologiamiireligiami,historiąintelektualną i historią pojęć, systemami prawnymi i normami społecznymi, historią mentalności i historią kulturową, historiami literatur i innych form twórczości kulturowej.

4

I

nterdyscyplinarne studia nad Polską
w perspektywie lokalnej, regionalnej
i globalnej
Badania nad historią,kulturą,religią,sztuką,językiem i literaturą, prawem i tożsamością, obejmujące teren Polski oraz jej
subregionów i ziem dawnej Rzeczypospolitej, prowadzone
z uwzględnieniem szerokiego spektrum możliwych perspektyw geograficznych i dyscyplinarnych.Ich celem powinno być
przedewszystkimkontynuowanieirozwijaniebadańtradycyjnie prowadzonych przez UJ, ale też poszukiwanie nowych
rozwiązań metodologicznych (w tym wypracowanych dla innych obszarów) i sprawdzenie możliwości ich zastosowania
do lokalnych tematów badawczych. W dalszej perspektywie
w domenie tej mieszczą się próby zidentyfikowania najciekawszych zagadnień i zjawisk lokalnych oraz ich wprowadzenia do międzynarodowej literatury naukowej.
Domena ta daje też dużą szansę na współpracę uniwersytetu
z otoczeniem społecznym, np. poprzez aktywizację lokalnych
badaczy niezwiązanych z uczelnią, tworzenie programów
edukacyjnych i stymulowanie rozwoju turystyki kulturowej.
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3

I

nwentaryzowanie, archiwizowanie
i ochrona dóbr kultury oraz
zarządzenie dziedzictwem

Zarządzanie dziedzictwem: badania nad nowymi funkcjami,
udostępnianiem i współtworzeniem dziedzictwa kulturowego, także wobec zmian technologicznych. Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy przedsiębiorczości, aktywności
społecznej, innowacji i sektora kreatywnego, a także jego
związek z przemysłami czasu wolnego. Kształtowanie nowoczesnych produktów kulturowych opartych o dziedzictwo.

5

Badanie dziedzictwa niematerialnego jako medium budowy
tożsamości kulturowej, indywidualnych kompetencji kulturowych oraz tożsamości. Dziedzictwo kulturowe w ramach polityk publicznych, np. innowacji, zarządzania dziedzictwem
w kontekście regionu, kraju oraz UE. Regulacje prawne dotyczące ochrony oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego
oraz różnorodności kulturowej.

6

K

rytyczne badania nad dziedzictwem
i różnorodnością
Krytyczne badania nad dziedzictwem to domena humanistyki i nauk społecznych zaangażowanych. Jako obszar transdyscyplinarnywymaganowychnarzędziedukacyjnychibadawczych. Krytyczne ujęcie dziedzictwa dotyczy również refleksji
postkolonialnej i postzależnościowej w kontekście kontestacji
dziedzictwa i trudnego dziedzictwa. W tym obszarze zawiera
się również problem opisu i przekładu różnych modeli epistemologicznych, kształtujących procesy produkcji wiedzy i modele poznawcze. Badania nad trudnym dziedzictwem dotyczą niechcianej lub wywołującej konflikty spuścizny przeszłości, dziedzictwa stereotypów, przemocy, wykluczenia. Pozwalają odzyskiwać przeszłości przemilczane, wyparte, dotyczące
zwłaszcza dziedzictwa grup mniejszościowych i podporządkowanych.
Tu mieszczą się badania nad wszelkimi „niepożądanymi”
dziedzictwami komplikującymi wykluczające (zwłaszcza
nacjonalistyczne) projekty tożsamościowe. W ramach domeny uwzględnia się także interdyscyplinarne, zaangażowane badania nad różnorodnością.
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