Humanistyka na CIT-o
Apel Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN
W roku 2014 prawdopodobnie ulegnie zmianie ordynacja podatkowa CIT, która pozwoli
Przedsiębiorcom przeznaczyć 1% podatku na rzecz nauki polskiej. Jej beneficjentami mogą
być m.in. instytuty Polskiej Akademii Nauk. Chcemy zatem zwrócić Państwa uwagę, iż jest
to okoliczność niezwykle sprzyjająca fuzji polskiego biznesu i nauki. Pragnęlibyśmy Państwa
przekonać do wsparcia kreatywnego potencjału instytutów naukowych w kraju i przekazania
owego 1% płaconego przez Państwa podatku na rozwój rodzimych badań, w tym polskiej
humanistyki. W ten sposób wspomoglibyście Państwo przedsięwzięcia na najwyższym
poziomie naukowym i o niezbywalnym znaczeniu dla rozwoju naszego społeczeństwa,
przyczyniając

się

do

wytwarzania

intelektualnego

fundamentu

pod

kształcenie

przyszłych pokoleń.
Bliska jest nam idea sformułowana przed ponad 150 laty przez Juliusza Słowackiego:
„Wolność jest w skrzydłach, a skrzydłami, które nas nad ziemią utrzymują, są kapitały”.
Twierdzenie, że kapitał, jako jeden z gwarantów wolności, powinien służyć celom
duchowym, wysokim, które stanowią także badania naukowe pozostaje aktualne do dziś.
Instytut Badań Literackich PAN stoi na stanowisku, że zrównoważony rozwój społeczny
nie może mieć miejsca bez humanistyki, rozumianej jako podstawa komunikacji społecznej,
sposób kształtowania osobowości i postaw obywatelskich.
Formuła, którą posłużyliśmy się w tytule: „Humanistyka na CIT-o” posiada dwa znaczenia.
Wskazuje, iż polska nauka, w tym humanistyka, zasługuje na zwiększenie finansowania.
Na realizację czekają bowiem fantastyczne i nowatorskie projekty. Oznacza również,
że współczesna humanistyka rozwija się niezwykle dynamicznie, głównie za sprawą
technologii cyfrowych.
Ufamy, iż połączenie Państwa konsekwencji w kreowaniu kulturowej misji polskiego
biznesu i naszych doświadczeń na polu literatury przyniesie korzyść obu stronom
i doprowadzi do realizacji wartościowych przedsięwzięć. Status Mecenasa polskiej nauki,

możliwy do uzyskania dzięki przekazaniu 1% podatku, pozwoli Państwu pozyskać wsparcie
ludzi wybitnych: twórców kultury, naukowców, świata inteligencji. Sądzimy, że ten „ciepły
wizerunek” jest nie do przecenienia.
1% podatku CIT traktowalibyśmy jak dotację na konkretne projekty naukowe. Jej efekty
i rozliczenia finansowe mogliby Państwo przez cały czas monitorować.
Z nadzieją, że wspólnie uda mam się działać z korzyścią dla nauki polskiej.
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