
 
 

 

 

W tym roku Wydział Neofilologii podpisał umowę o współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i

 

Przemysłu Rolno-Spożywczego

 

w Szreniawie. W ramach umowy studenci wraz z wykładowcami 
będą mogli zrealizować projekt tłumaczenia krótkich informacji muzealnych na temat eksponatów dla 

oddziału Muzeum w Uzarzewie na różne języki. Projekt ma charakter non-profit.

Muzeum rozpoczęło swoją działalność 3 listopada 1977 
roku. Swoją siedzibę otrzymało w dworze wybudowanym 
około 1860 roku w stylu eklektycznym. Znajdują się tu 
ekspozycje związane z historią łowiectwa. W przyległej 
powozowni urządzono wystawę ptaków Polski oraz cztery 

erystyczne środowiska zwierząt, a także wystawę 
dla najmłodszych widzów „Zwierzęta w czterech porach 
roku”. W 2010 roku oddano do użytku nowe pawilony 
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trofeami egzotycznymi Adama Smorawińskiego. Trofea 
wyeksponowano według czterech stref zoogeograficznych. W pawilonach mieści się także wystawa 100 okazów papug z różnych kontynentów 
oraz sala edukacyjna do prowadzenia zajęć z młodzieżą.

Wykładowcy i studenci Wydziału Neofilologii w ramach projektu „40 języków na 40 -lecie” przygotują 
tłumaczenia informacji muzealnych dla zwiedzających na języki jakie studiują. Oto niektóre z zespołów:

 
 

 

 
   

 

  

Czekamy na zgłoszenia kolejnych zespołów.

Po lewej zespół języka niemieckiego dr Joanny Kic-Drgas (Instytut Lingwistyki 
Stosowanej) w składzie: Kinga Kwiatkowska, Paula Jankowska, Magdalena 
Chodanowska, Tomasz Klapczarek. 

Po prawej zespół języka koreańskiego mgr Emilii Wojtasik-Dziekan i prof. UAM dr. hab. 
Kyong-geun Oh (Instytut Językoznawstwa) ze studentami filologii koreańskiej (pierwszy 
roku studiów drugiego stopnia).

Po lewej zespół języka nowogreckiego dr hab. Karoliny Gortych-Michalak i dra Kyriakosa 
Papoulidisa (Instytut Językoznawstwa) wraz ze studentkami filologii nowogreckiej: Sylwią 
Spychałą oraz Natalią Mitsopoulos.

Po prawej zespół języka indonezyjskiego mgr Darii Zozuli (Instytut Językoznawstwa) wraz 
ze studentami filologii indonezyjskiej Wiktorem Derelą i Klaudią Olesiak.

Po lewej zespół języka arabskiego dr Jamili Oueslati (Instytut Językoznawstwa) wraz ze 
studentką etnolingwistyki Martyną Dylewską (drugi rok studiów drugiego stopnia).

Po prawej zespół języka łotewskiego dr Tatjany Navickiej (Instytut Językoznawstwa) wraz 
ze studentami filologii łotewskiej Tomaszem Wicherkiewiczem i Aleksandrem Zagrockim.

Po lewej zespół języka niemieckiego dr Hanki Błaszkowskiej ze studentami Instytut Lingwistyki Stosowanej.

W tym roku potwierdziły udział w projekcie także zespoły (i) języka niemieckiego prof. dr hab. Izabeli Prokop 
z Instytutu Lingwistyki Stosowanej, (ii) języka litewskiego dra Piotra Grablunasa z Zakładu Bałtologii (Instytut
Językoznawstwa)

 

oraz

 

(iii) języków

 

rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego dra Łukasza Małeckiego z Instytutu 
Filologii Rosyjskiej i

 

Ukraińskiej. 

 

 

40 języków na 40-lecie
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie

czyli innowacyjne metody kształcenia na Wydziale Neofilologii UAM


