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W roku 2013 dwie Europejskie Stolice Kultury – Wrocław
i Lille podpisały umowę partnerską. Z tej okazji w Lille
promowano m.in. francuskojęzyczne wydanie opracowania angielskich historyków Normana Daviesa i Rogera Moorhouse’a, pt. Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Vratislavia, Breslau, Wrocław. W tym czasie
wrocławskie media informowały, że co ósmy mieszkaniec
regionu Nord Pas de Calais, którego stolicą jest Lille, ma
polskie korzenie i dlatego jest to najbardziej polski region
we Francji. W średniowieczu Lille było centrum kupieckim,
następnie za panowania Ludwika XIV zamieniło się w twierdzę, dopiero w XIX w. ponownie przekształciło się w centrum przemysłowe. Jednym z najbardziej znanych w Europie wydarzeń kulturalnych jest największy wrześniowy
pchli targ zwany La Braderie de Lille.
Od roku 1974 główny kampus Uniwersytetu Lille III znajduje się w Villeneuve d’Ascq (Nowe Miasto pochodzące od
Ascq) i leży w metropolii Lille, na południowy wschód od
jej centrum. Lille III kontynuuje długą tradycję kształcenia
humanistycznego w okolicach Lille, pochodzącego z Université de Douai, założonego w roku 1562 położonego 25 km
od obecnego nowoczesnego kampusu. Od 1970 r. nauczanie technologii pozostało na Université de Lille I - USTL,
a wydziały prawa, zarządzania, sportu i zdrowia są częścią
niezależnego kampusu Université de Lille II. Planowane na
2018 r. połączenie trzech uniwersytetów Lille ma zapewnić
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większą skuteczność badań naukowych oraz wzmocnić międzynarodowe uznanie Uniwersytetu.
17 listopada 1927 r. powstała na uniwersytecie państwowym w Lille najstarsza Katedra Polonistyki we Francji. Decyzja o powołaniu kierunku filologia polska była spowodowana dużą falą polskiej emigracji do północno-wschodniej
Francji w latach 20. XX w. W regionie Nord-Pas-de-Calais
mieszkało wtedy około 140 tysięcy Polaków.
Dzieje Ośrodka Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie
Charles’a de Gaulle’a - Lille III są związane z rozwojem
wykładów polskich na wyższych uczelniach w Lille. Ośrodek
zajmował się wielodyscyplinarnymi badaniami naukowymi
dotyczącymi Polski i przekładami dzieł literatury polskiej.
W działalności Ośrodka wyróżniają się dwa zasadnicze
kierunki badań: o Polsce i krajach na kresach wschodnich
i o polonii francuskiej.
Język polski jest jednym z 17 języków dostępnych na
francuskiej maturze jako języki obowiązkowe. Jednak języka polskiego naucza się w niewielu francuskich liceach,
dlatego większość młodzieży uczy się polskiego w szkołach
sobotnich lub poprzez kursy czy tzw. wykłady na odległość.
Chętni mogą zdawać maturę z polskiego, nawet jeśli nie
mieli lekcji języka polskiego w swoim liceum. We Francji
pełny tok studiów polonistyki (czyli od pierwszego roku
licencjatu po doktorat) można odbyć na Lille 3, w Paris-Sorbonne (czyli Paryż IV), który ma inną niż Lille 3 strukturę studiów slawistycznych,
w Nancy i w paryskim INALCO
(Institut National de Langues
Orientales), w którym obok
polonistyki jest np. hungarystyka.
W dniach 15-16 maja 1997 r.
prof. Wiesław Hładkiewicz i śp.
prof. Bogdan Kunicki uczestniczyli w konferencji naukowej pn. La protection des Polonais en France, problèmes
d’intégration et d’assimilation (Opieka nad Polakami we
Francji, problemy integracji
i asymilacji). Konferencję zorganizował prof. Edmund Gogolewski w ramach działalności
Ośrodka Badań nad Kulturą
Polską Uniwersytetu Charles de
Gaulle –Lille III.

