Kilka słów od kierownika projektu

Przedstawiamy Czytelnikom zbiór studiów koreanistycznych, przygotowany w ramach projektu badawczego Zakładu Koreanistyki
na Wydziale Orientalistycznym UW, który w 2015 r. uzyskał grant
naukowy przyznany przez Academy of Korean Studies w Songnam
(Korea Południowa).
Intencją grantodawców jest wspieranie ośrodków koreanistycznych na świecie i przyczynianie się do rozwoju dydaktyki języka
koreańskiego oraz do upowszechniania naukowej wiedzy na temat
cywilizacji koreańskiej, jej dziejów i źródeł. Projekt ten rozpoczęty
został w 2015 r., a jego ukończenie planowane jest na 2020 r.
Prace badawcze zespołu naukowego koreanistyki UW, wspierane
przez ten grant, obejmują przygotowanie dwóch kompendiów leksykograficznych języka koreańskiego, a mianowicie: słownika przymiotników koreańskich oraz słownika czasowników koreańskich.
Prace nad tymi kompendiami są intensywnie prowadzone przez
zespół autorski i ich końcowym rezultatem będzie udostępnienie
w sieci wszystkim zainteresowanym odbiorcom internetowej wersji
obu słowników. Oprócz tego opublikowane zostaną dwie monografie dotyczące gramatyki języka koreańskiego oraz koreańskiej
etykiety językowej.
Projekt obejmuje również publikację serii tomów poświęconych
studiom nad innymi naukowymi zagadnieniami z dziedziny koreanistyki. Pierwszy z nich, który przekazujemy na ręce Czytelników,
ukazuje różne sfery aktywności kobiet koreańskich w historii, kulturze oraz literaturze, początki nurtu feministycznego obecnego
w różnych dziedzinach twórczości literackiej i artystycznej, a także
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wizerunki słynnych Koreanek – bohaterek wyobraźni zbiorowej.
Tom ten zawiera zaprezentowane w postaci artykułów naukowych
referaty wygłoszone na sympozjum naukowym poświęconym tej
tematyce, które odbyło się w 2017 r., w obecności JE Ambasadora
Republiki Korei w Polsce Choi Sung-joo.
W ramach przedsięwzięć naukowych realizowanych dzięki
grantowi AKS odbyły się dwa sympozja koreanistyczne oraz szereg
wykładów popularyzujących problematykę koreanistyczną.
Zespół naukowy Zakładu Koreanistyki chciałby w tym miejscu
wyrazić wdzięczność fundatorowi grantu, Academy of Korean Studies,
a także podziękować instytucjom wspierającym nasze zamierzenia,
w tym przede wszystkim Ambasadzie Republiki Korei w Polsce oraz
Wydziałowi Orientalistycznemu UW i jego Dziekanowi Profesorowi
Piotrowi Tarasze. Szczególną wdzięczność wyrażamy Pani prof. Yoon
Hiwon, byłej Prorektor Uniwersytetu Seulskiego i emerytowanej
Profesor tej uczelni, za jej bezpośredni i ofiarny udział merytoryczny
w przygotowaniu obu publikacji leksykograficznych.
Warszawa, XII 2018 r.
dr Anna Paradowska
kierownik Zakładu Koreanistyki WO UW
kierownik projektu
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