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Ju bile usz Pro fe sor Sva tavy Ur ba novej

Kate dra Czeskiej Lit era tury Uniwer sytetu Os trawskiego związana jest z wie loma
znaczącymi badac zami lit era tury czeskiej. Jed nak do najważniejszych należy prof.
PhDr. Sva tava Ur ba nová, CSc., teo re tyk i his to ryk lit era tury czeskiej oraz kry tyk li-
ter acki. Zajmuje się przede wszyst kim współczesną lit era turą czeską oraz lit era turą
dla dzieci i młodzieży. Ostat nio zaś także re gion al iz mem lit er ackim, w szczegól ności
do tyczącym czeskiego Śląska.

Prof. PhDr. Sva tava Ur ba nová, CSc. w roku 1970 ukończyła stu dia na Uniwer -
syte cie im. F. Palack iego w Ołomu ńcu na kie runku fi lolo gia cze ska i fi lolo gia hisz -
pańska. Tam też w 1975 roku obroniła pracę dok torską, a w roku 1987 uzyskała sto-
pień dok tora habili tow anego w zak re sie teo rii i his to rii lit era tury czeskiej. W roku
2001 ode brała z rąk prezy denta Re pub liki Czeskiej tytuł pro fe sora. Mimo kon tak tów
ołomu nieckich zawsze była związana z Uniwer syte tem Os trawskim. W roku 1973
roz poczęła pracę jako adi unkt na Wydzi ale Peda gogic znym w Os trawie, który stał się
inicja torem przekształce nia w 1991 roku uc zelni os trawskiej w Uniwer sytet Os traw-
ski. Następnie po uzys kaniu ha bili tacji została mi anow ana na stano wisko do centa
w zak re sie teo rii i his to rii lit era tury czeskiej, a od 2001 roku na stano wisko pro fe sora
zwyc zajnego. 

Jeszcze jako do cent dążyła do ut wor zenia jed nostki ba dawczej w Os trawie, zaj-
mującej się ba daniem lit era tury i kul tury re gionu os trawskiego. Jej mar zenie spełniło
się w roku 1996, kiedy czeskie min is terstwo szkol nictwa wyższego powołało do
życia In stytut Ba dań Re gion alnych na Uniwer syte cie Os trawskim (jed nostkę pod -
ległą bez pośred nio rek tor owi). Wówczas została jego przed stawi cie lem, a następnie
dy rek torem, którą to funk cję pełni do chwili obec nej. Jej pier wsza pub lik acja książ-
kowa do tyczyła właśnie prob lema tyki lit era tury re gion al nej (Lit era tura pro děti
a mládež na Os travsku po roce 1945; Praha 1985), którą następnie pogłębiła w pracy
Re gion bez hranic. So cio logická sonda do vnímání lit era tury na Os travsku (Olo mouc
2001). Równo le gle w In stytu cie Ba dań Re gion alnych roz poc zęto wspól nie z In -
stytutem His to rii pracę nad ak tu ali zacją dwuto mowej en cyk lope dii Kulturně- histo-
rická en cyk lope die če ského Slez ska a severovýchodní Mo ravy (Os trava 2014; pierw-
sze wy danie w 2005 r.) oraz włączono się do opra cowy wania haseł do pub lik acji Bio -
grafický slov ník Slez ska a severovýchodní Mo ravy (uka zuje się od 1993 r.). Również

w ra mach ba dań re gion alnych prof. S. Ur ba nová wspól nie z doc. Ivą Malkovą zre da -
gowały Lit erární slov ník sev erní Mo ravy a Slez ska (Olo mouc 2001).

W nurt lit era tury re gion al nej wkroczyła te ma tyka współczes nej lit era tury czes-
kiej. Również ten krąg ba dań odznacza się bardzo bo gatym dorob kiem książkowym
Ju bi latki. Najpierw ukazały się Žánry, osob nosti, díla (Os trava 1990, wy danie posze-
r zone w 2002), później Souřad nice míst (współautorka Iva Málk ová, Še nov u Os travy
2003) i Dialogy Ivy Pro cházkové (Os trava 2012). W tę te ma tykę wpisuje się także wy -
dana ostat nio w Polsce praca Współrzędne czasu i miejsc (Poznań 2016). Wy chodząc
z ba dań re cepcji najnowszej lit era tury czeskiej prof. S. Ur ba nová zwróciła również
uwagę na inny sposób jej przekazu: ik onic zny, reali zow any przede wszyst kim w po-
pu larnym dziś ga tunku, w komik sie: Fig ury a figu race. Studie o ilus tracích, obrázko-
vých knihách, al bech, le pore lech a komik sech (Os trava 2010). Anal izie relacji słowa
i obrazu poświęciła też wy daną również po hisz pańsku mono grafię Movimien tos (Os -
trava 2010). Trzeba tu do dać, że nie tylko lit era tura re gion alna zna lazła się w cen trum
Jej uwagi, ale też pok rewna fo to grafia ar tystyc zna (Hledání sou vis lostí. Po doby
a proměny fo to grafií Zdeňka Stu chlíka; Še nov u Os travy 2007). Głównym mo ty wem
prze wi jającym się w tych pra cach jest pa mięć miejsca, pa mięć kul tu rowa, pa mięć
zbior owa i pa mięć jed nost kowa, wy rażona i utr wa lona w lit era turze i kul turze, w tym
także w lit era turze czeskiego Śląska i północ nych Mo raw. 

Nie mniej bo gatym jest trzeci krąg zaint er eso wań Ju bi latki: lit era tura dla dzieci
i młodzieży. Już pier wsza pub lik acja Metamorfózy dět ské lit era tury (Os trava 1999)
za powi ada za fascy now anie tym te matem. Cztery lata później uka zuje się wersja
posz er zona Me an dry a metamorfózy dět ské lit era tury (Olo mouc 2003). Opra cowała
także wiele haseł do Slov níka spi so vatelů pro děti a mládež, díl 2. Čeští spi so vatelé
(Brno 2012). Do tych ba dań zachęciła również in nych os trawskich lit era tu rozn aw -
ców, a efek tem ich pracy były dwa zbior owe wy da nia: Lit era tura pro děti a mládež
Slez ska a sev erní Mo ravy (Os trava 2000) i Sedm klíčů k otevření lit era tury pro děti
a mládež 90. let XX. století (Olo mouc 2004). 

Nie sposób tutaj opi sać wszyst kich ak ty wności Pani Pro fe sor. Należy jed nak do -
dać jeszcze setki ar tykułów nau kowych pub likow anych w Czech ach, na Słowacji,
w Polsce, Niemc zech itd., organi zację wielu kon fer encji nau kowych, wys taw, opubli- 
kow ane skrypty i po dręc zniki dla stu dentów oraz wiele in nych działań na rzecz nauki
i jej popu laryzacji. 

Z okazji Jej ju bile uszu ży czymy Pani Pro fe sor dalszej tak wspaniałej ak ty wności,
dużo siły i wy trwałości, a także wielu kolejnych suk cesów.
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