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MONOGRAFIA PROF. JOANNY TOKARSKIEJ-BAKIR
POD KLĄTWĄ. SPOŁECZNY PORTRET POGROMU
KIELECKIEGO ZDOBYWCZYNIĄ YAD VASHEM
INTERNATIONAL BOOK PRIZE 2019
Decyzją Yad Vashem International Book Prize Committee (w składzie: prof. Atina Grossmann, prof. Natalia Aleksiun-Madrzak,
prof. Dina Porat, dr Iael-Nidam-Orvieto, Avner Shalev oraz
prof. Dan Michman) monografia Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir zajęła
pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą publikację. W 2019 roku jury przyznało dwie pierwsze nagrody. Drugą uhonorowaną publikacją jest praca Anatomy of Genocide
prof. Omera Bartova. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
28 listopada 2019 roku w Yad Vashem w Jerozolimie.
Monografia Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego
(Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018) została również
uznana najlepszą publikacją z dziedziny humanistyki, wydaną
w roku 2018. Nagroda im. Jana Długosza została wręczona autorce
24 października 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie. Do 22. edycji konkursu zgłoszono 67 publikacji. Zwyciężczyni otrzymała statuetkę wykonaną przez prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł,
której fundatorem są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. W jury pod przewodnictwem prof. Władysława Stróżewskiego znaleźli się także:
prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski,
prof. Leszek Polony i prof. Piotr Sztompka.
W laudacji prof. Władysław Stróżewski, przewodniczący jury wręczającego nagrodę, podkreślił, że „autorka tworząc społeczny portret pogromu, stara się przedstawić opisywane wydarzenia w perspektywie ciągłości i trwania, a nie jego jednostkowości i zerwania,
aby uchwycić przejście, w którym przemoc przeszła od ‘wydarzenia’ do zagadnienia normatywnego”.

Prof. J. Tokarska-Bakir podczas wręczania nagrody na Międzynarodowych Targach
Książki w Krakowie. Źródło: https://targi.krakow.pl/pl/aktualnosci/joanna-tokarskabakir-laureatka-nagrody-im-jana-dlugosza.html

Oprócz prof. Joanny Tokarskiej-Bakir nominowanymi w 22. edycji
tego konkursu byli: Ewa Bińczyk,
Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2018),
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Pojęcia i idee
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2018), Paweł Kowal, Testament
Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej (Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, »
Wrocławiu, Warszawa–Wojnowice
2018), Michał Kurzej, Depingere fas
est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor (iMEDIUS, Kraków
2018), Marcin Matczak, Imperium
tekstu: Prawo jako postulowanie i
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Warszawa–Wojnowice 2018), Michał Kurzej, Depingere fas est.
Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor (iMEDIUS, Kraków
2018), Marcin Matczak, Imperium tekstu: Prawo jako postulowanie
i urzeczywistnianie świata możliwego (Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2018), Arkadiusz Morawiec, Literatura polska
wobec ludobójstwa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2018), Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków
2018), Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018), Kamil Zeidler, Estetyka prawa (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolters Kluwer, Gdańsk–Warszawa 2018).
Monumentalna monografia prof. Joanny Tokarskiej-Bakir jest również nominowana do:
– Nagrody im. Giedroycia
(https://www.umcs.pl/pl/nominowani,1759.htm)
– Nagrody im. Moczarskiego
(https://www.um.warszawa.pl/en/aktualnosci/nagrodahistoryczna-mst-warszawy-nominacje)
– Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce
(http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/wydarzenia//journal_content/56_INSTANCE_Df4E/7834790/143449163)
(Na podstawie informacji: https://krakow.onet.pl/krakow-prof-joanna-tokarska…/ntvhrn0 oraz https://targi.krakow.pl/pl/aktualnosci/joanna-tokarska-bakirlaureatka-nagrody-im-jana-dlugosza.html oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, religioznawczyni w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Autorka monografii: Wyzwolenie przez zmysły.
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne (1997); Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura
źródeł etnograficznych (2000); Legendy o krwi. Antropologia przesądu (2008); Okrzyki
pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946 (2012); Pod klątwą.
Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. I, II (2018).

DR HAB. EWA GOLACHOWSKA, PROF. IS PAN,
ODZNACZONA MEDALEM NARODOWEJ AKADEMII
NAUK BIAŁORUSI
W dniach 31 października i 1 listopada 2019 roku odbył się I Międzynarodowy Kongres Беларуская мова – галоўная гісторыкакультурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы, zorganizowany
z okazji jubileuszu, 90-lecia Instytutu Językoznawstwa Narodowej
Akademii Nauk Białorusi. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
reprezentowała dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN. Na obradach
plenarnych wygłosiła referat Współpraca naukowa pomiędzy Instytutem Języka im. Jakuba Kołasa NAN Białorusi a Instytutem Slawistyki
PAN w relacjach polskich badaczy. Władze Białoruskiej Akademii
Nauk odznaczyły szereg osób, w tym sześciu zagranicznych badaczy.
Jedną z odznaczonych była dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN. »

Dr hab. E. Golachowska, prof. IS PAN. Źródło: iml.basnet.by/be/naviny/12-11-2019instytutu-movaznaustva-imia-iakuba-kolasa–90
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W uzasadnieniu podkreślono szczególny wkład uczonej w socjolingwistyczne badania języka polskiego i języka białoruskiego w sferze sacrum.
(Na podstawie tekstu E. Golachowskiej oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN – slawistka, językoznawczyni. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjolingwistyki oraz związków religii, języka
i tożsamości. Autorka monografii: Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich
i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne (2006);
Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI
wieku (2012). Współredaktorka serii Konstrukcje i destrukcje tożsamości oraz licznych
artykułów.

MONOGRAFIA RAMAN SKIRMUNT (1868–1939):
ŻYCCIAPIS HRAMADZIANINA KRAJU
DR. HAB. ALIAKSANDRA SMALIANCHUKA, PROF. IS PAN,
NAGRODZONA PODCZAS VIII KONGRESU BADACZY
BIAŁORUSI W WILNIE
W dniach 27–29 października br. w Wilnie odbył się VIII Kongres
Badaczy Białorusi. Podczas kongresu ogłoszono wyniki konkursu
na najlepszą monografię historyczną za rok 2018. Zwycięzcą konkursu został dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN, za pracę
Raman Skirmunt (1868–1939): życciapis hramadzianina Kraju
(Mińsk 2018).
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)

Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN – zajmuje się historią zorientowaną antropologicznie, stosunkami narodowościowymi na Białorusi i Litwie w XIX i XX wieku oraz
badaniami pamięci zbiorowej i kulturowej w kontekście historii mówionej. W 2003 roku
otrzymał dyplom Białoruskiego Towarzystwa Historycznego za najlepszą białoruską
książkę naukową w dziedzinie historii w latach 2001–2002 za Pamiż krajowaściu
i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na biełaruskich i litouskich ziemlach. 1865 – luty 1917
(2001). Jest także laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy (2015).

DR HAB. MARIA TRAWIŃSKA, PROF. IS PAN,
STYPENDYSTKĄ FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

Dr hab. A. Smalianchuk, prof. IS PAN. Fot. z archiwum A. Smalianchuka

Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Lanckorońskich. Stypendium umożliwia pobyt na
Uniwersytecie w Bolonii. W „Centro Ricerche e Analisi Manoscritti”
dr hab. M. Trawińska, prof. IS PAN, będzie prowadzić badania nad
średniowiecznymi zabytkami prawniczymi, a także będzie opracowywać wywodzącą się z prawa rzymskiego terminologię prawniczą.
Terminologia ta jest także obecna w łacińsko-polskich czternastowiecznych księgach sądowych, które zawierają pierwsze próby jej
przekładu na język polski. »
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Pobyt na Uniwersytecie w Bolonii stwarza także możliwość konsultacji merytorycznych i metodologicznych z włoskimi badaczami
w zakresie prowadzonych badań.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN – prowadzi badania nad łacińsko-polskimi
rękopisami średniowiecznych ksiąg ziemskich w zakresie paleografii, fonetyki, onomastyki i dwujęzyczności. Jest autorką książek: Fonetyka wielkopolskich rot sądowych
(2005); Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400). Wokół analizy
filologicznej oraz Indeksów do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku (2013).

DR WOJCIECH MĄDRY NA FORUM HISTORYCZNYM
W SANKT PETERSBURGU
W dniach 29 października – 3 listopada br. odbyło się zorganizowane
z inicjatywy Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu
I Międzynarodowe Forum Historyczne. Wzięło w nim udział ponad
500 przedstawicieli uniwersytetów, organizacji badawczych, archiwów, muzeów i bibliotek z trzydziestu krajów. »

PROF. DR HAB. JOANNA GOSZCZYŃSKA
NA KONFERENCJI W BRATYSŁAWIE
Dnia 18 października br., z okazji jubileuszu słowackiej polonistki
prof. Marty Pančíkovej odbyło się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie międzynarodowe sympozjum naukowe V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty. W seminarium uczestniczyło liczne grono słowackich, polskich i czeskich badaczy języka i kultury. Prof. Joanna
Goszczyńska wygłosiła referat na temat roli polskiej myśli historiozoficznej w konceptach myślicieli słowackich.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – bohemistka i słowacystka, tłumaczka. Jej obszar zainteresowań to mitologia narodowa, historia idei, a także
szeroko rozumiany modernizm.
Autorka wielu artykułów naukowych oraz monografii: Mit
Janosika w folklorze i literaturze
słowackiej XIX wieku (2001);
Sławni i zapomniani. Studia
z literatury czeskiej i słowackiej
(2004); Synowie Słowa. Myśl
mesjanistyczna w literaturze
słowackiej (2008); Wielkie spory
małego narodu (2015).
Prof. J. Goszczyńska w Bratysławie. Z archiwum J. Goszczyńskiej

Dr W. Mądry w Sankt Petersburgu. Z archiwum W. Mądrego
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Forum było poświęcone człowiekowi – twórcy historii, jej bohaterowi, środowisku historycznemu człowieka, a także rocznicom
historycznym. Było okazją do bliższego zapoznania się z dorobkiem
badaczy rosyjskich, zajmujących się historią nauki i nawiązania
z nimi bezpośrednich kontaktów oraz przedstawienia im tematów
badań prowadzonych w Polsce. Dr Wojciech Mądry wygłosił referat Władysław Kowalenko 1884–1966 polski badacz dziejów wczesnej Słowiańszczyzny. Założyciel tajnego uniwersytetu w latach
II wojny światowej. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem
ze strony rosyjskich słuchaczy, zwłaszcza w odniesieniu do działalności W. Kowalenki, związanej z utworzeniem tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich jako jedynej tego typu placówki w okupowanej
przez Niemcy Europie (o której istnieniu brak jest jakiejkolwiek
informacji w literaturze rosyjskiej). W trakcie dyskusji autor referatu został poproszony przez członkinię Rosyjskiej Akademii Nauk
prof. Repinę Korinę Petrovną z Uniwersytetu Moskiewskiego
o napisanie artykułu poświęconego temu zagadnieniu w redagowanym przez nią czasopiśmie „Dialog so vremenem”.
(Oprac. W. Mądry)
Dr Wojciech Mądry – adiunkt w Zakładzie Historii IS PAN. Obecnie zajmuje się historią
polskich badań slawistycznych, zwłaszcza powstaniem, rozwojem i specyfiką poznańskiego ośrodka slawistycznego w latach 1919–1939.

DR HAB. KATARZYNA OSIŃSKA, PROF. IS PAN,
NA MIĘDZYNARODOWYM INTERDYSCYPLINARNYM
SYMPOZJUM W BIAŁYMSTOKU
W dniach 26–27 października 2019 roku odbyło się Białymstoku
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Teoria aktorska
Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje. Sympozjum poświęcone wybitnemu rosyjskiemu aktorowi zorganizowane przez białostocką filię Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie objęte zostało patronatem IS PAN. W sympozjum
wzięli udział praktycy i teoretycy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy. IS PAN reprezentowała dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN, z referatem na temat pracy Michaiła Czechowa
nad rolą Don Kichota.
(Oprac. K. Osińska)

Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN – rusycystka zajmująca się historią teatru rosyjskiego XX i XXI wieku, związkami teatru ze sztukami plastycznymi oraz zagadnieniami
transferu kulturowego. Autorka licznych monografii: Leksykon teatru rosyjskiego XX
wieku (1997); Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane zagadnienia (1997); Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold,
Sulerżycki, Wachtangow (2003); Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje,
zerwania, transformacje (2009).

DR HAB. ROMAN ROSZKO, PROF. IS PAN,
NA OTWARTYM SEMINARIUM ZAKŁADU
JĘZYKOZNAWSTWA INSTYTUTU SLAWISTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W dniu 8 października br. dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN, wygłosił wykład Korpusy Clarin-PL i KonText. Korpusomat a KonText. Na
początku przypomniał o powstaniu Europejskiego Strategicznego
Forum na rzecz Infrastruktury Badawczej (ESFRI, 2002), które
w 2006 roku zatwierdziło pierwszą listę ESFRI RoadMap (2006). Na
niej znalazły się Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna tj. CLARIN, które od lutego 2012 roku już jako członek CLARIN ERIC (ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej) działa prężnie na rzecz konsolidacji, wytwarzania i udostępniania zasobów,
narzędzi językowych oraz usług sieciowych dla wszystkich języków
europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej.
Następnie dr hab. R. Roszko, prof. IS PAN, przedstawił wkład Instytutu w rozwój infrastruktury Clarin-PL, przede wszystkim szczegółowo omówił cztery już opracowane anotowane korpusy wielojęzyczne tekstów współczesnych (pl-lt, pl-bg, pl-ru, pl-uk). Zwrócił
uwagę na objętość i wewnętrzne zrównoważenie poszczególnych
korpusów. Omówione korpusy są dostępne w Repozytorium Centrum Technologii Językowych DSpace na stronach CLARIN-PL
https://clarin-pl.eu/dspace/ jako pliki pamięci tłumaczeniowej (TM)
zapisane w najpopularniejszym standardzie TMX.
Prof. R. Roszko dodał, że prezentowane korpusy zostały również
przystosowane do współpracy z nowoczesną rozbudowaną przeglądarką wielojęzycznych zasobów KonText (https://kontext.clarinpl.eu/run.cgi/first_form). Następnie omówił podstawowe funkcje
tejże przeglądarki na wspomnianych zasobach korpusowych. »
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W sposób elementarny opisał język wyszukiwania korpusowego
(CQL), który bazuje na ugruntowanych wyrażeniach regularnych
oraz parametrach morfosyntaktycznych, charakterystycznych dla
poszczególnych języków. Na przykład zasoby języka polskiego są
opisane w standardzie znanym z Narodowego Korpusu Języka
Polskiego. W kolejnej części wykładu prof. R. Roszko przedstawił
Korpusomat – aplikację webową służącą do samodzielnego tworzenia oznakowanych morfosyntaktycznie korpusów tekstów polskich. Zestawił funkcje KonTextu i Korpusomatu.
W podsumowaniu prelegent zwrócił uwagę między innymi na fakt,
że zespół IS PAN tworzy kolejne korpusy wielojęzyczne, zaś te już
zbudowane – rozwija i dostosowuje do zmieniających się standardów. Wykładowca zachęcał obecnych do korzystania z zasobów
i narzędzi swobodnie dostępnych na stronach Clarin-PL. Słuchacze
wykładu zaproponowali, by prof. R. Roszko poprowadził warsztaty,
na których mógłby przybliżyć wszystkie narzędzia i zasoby clarinowskie oraz pokazać, jak z nich najefektywniej korzystać, jak nie
tylko automatycznie utworzyć własny korpus, lecz również wydobyć z niego jak najwięcej ważnej dla badacza informacji.
(Oprac. R. Roszko)
Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN – językoznawca, slawista, bałtysta w IS PAN,
tłumacz, filmowiec i fotograf, (współ)autor blisko 130 prac: Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna (2007); wspólnie z V. Koseską-Toszewą i M. Korytkowską: Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (2004). Redaktor
naczelny „Cognitive Studies | Études cognitives”, członek Rady Konsorcjum Clarin-PL.

KOMPETENCJA STYLISTYCZNA TŁUMACZA
Referat Kompetencja stylistyczna tłumacza, czyli o roli potocyzmów
w języku oryginału i przekładu Barbary Grunwald-Hajdasz rozpoczął 15 października 2019 roku kolejną edycję otwartych zebrań
naukowych pracowników IS PAN w Poznaniu. Referat ten zamknął
jednocześnie cykl spotkań poświęconych translatoryce.
Tym razem przedmiotem omówienia były zagadnienia związane
z przekładem tekstów, w których autorzy wykorzystują potocyzmy
jako atrakcyjne środki ekspresji. Odwoływanie się do nich bywa
przejawem ucieczki od języka demagogii politycznej czy religijnego
języka patosu w przeświadczeniu, że wzrośnie wiarygodność i siła
perswazji wypowiedzi publicznej.

Język potoczny rozumiany jako swoisty „intersocjolekt” (szczególnie
w rejestrze emocjonalnym) ma dla twórcy tekstu kilka interesujących właściwości, takich jak: powszechność zasięgu społecznego,
spontaniczność, bezpośredniość, nieoficjalność, niespecjalistyczność,
swobodność, ekspresywność, familiarność, zwyczajność, wspólnotowość, czasem dosadność. Zaliczyć można do tych cech również jego
charakter emocjonalno-wartościujący i humorystyczną interpretację
świata. Obserwacje potwierdzają, iż współcześnie teksty pisane
prawie we wszystkich językach i prawie we wszystkich stylach zawierają potocyzmy. Wyrazy kolokwialne wypierają w tekstach publicznych słowa książkowe. Kolokwializmy przenikają do prawie
wszystkich rejestrów stylistycznych. Jedni są tym urzeczeni, inni
wieszczą upadek kultury języka.
Zagadnienie obecności leksemów potocznych w tekstach publicznych
oraz strategii, jaką wybiera tłumacz, stając przed zadaniem ich przełożenia, zreferowano w oparciu o wnioski zawarte w pracach autorki
wystąpienia: „Luz językowy” w książce Szymona Hołowni Bóg. Życie
i twórczość – nobilitacja czy nadużycie potocyzmów (napisanej pod
kierunkiem prof. dr hab. Anny Piotrowicz) i Potocyzmy kontra patos,
czyli strategia przekładu wobec tekstów uwikłanych w potoczność
oraz o doświadczenie wynikające z długoletniej praktyki translatorskiej.
(Oprac. B. Grunwald-Hajdasz)
Barbara Grunwald-Hajdasz – germanistka, absolwentka studiów edytorstwa na polonistyce. Tłumaczka, w której dorobku znajdują się przekłady książek i artykułów z języka
niemieckiego. Autorka grafik książkowych. W wydawnictwie IS PAN pracuje jako redaktorka i graficzka.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, t. 6,
opr. Lucyna Agnieszka Jankowiak, Elżbieta Kędelska, Arleta
Łuczak, Warszawa 2019
Ukazał się szósty – ostatni – tom Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy,
opracowany przez Lucynę Agnieszkę Jankowiak, Elżbietę Kędelską
i Arletę Łuczak. Niestety, prof. Elżbieta Kędelska nie doczekała wydania ostatniego tomu. »
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2019
październik

Wieńczy on ponad dwudziestoletnie prace prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk nad słownikami łacińsko-polskimi szesnastowiecznego bernardyna – Bartłomieja z Bydgoszczy, rozpoczęte przez zespół prof. Ireny Kwileckiej. Łącznie
w 6 częściach (opublikowanych w latach 1999–2019) niniejszej
odwróconej, czyli polsko-łacińskiej, edycji opracowano ponad
10 600 wyrazów (haseł).

Łacińsko-polskie słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy z 1532 i 1544
roku uchodzą za największe zbiory polskiej leksyki pierwszej połowy
XVI wieku. Pierwszy gromadzi ponad 4 tysiące polskich odpowiedników haseł łacińskich, drugi zaś – ekwiwalenty ponad 11 tysięcy.
Oprócz podstawowego słownictwa jest w nich licznie poświadczona
leksyka specjalna (terminologia filozoficzna, teologiczna, przyrodniczo-lekarska, prawna, żeglarska, gramatyczna oraz biblijna). Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy pełniły funkcję m.in. podręczników
w klasztornym studium filozoficznym w Bydgoszczy oraz encyklopedii wiedzy o ówczesnym świecie, zbierając wiadomości z różnych
dziedzin nauki i życia praktycznego.
Tom szósty jest dostępny – wraz z poprzedzającymi go 5 tomami –
w repozytorium IS PAN – iReteslaw:
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1083
Został też wydany drukiem w niewielkim nakładzie z myślą o czytelnikach, którzy przez lata cierpliwie zbierali publikowane tomy.
(Oprac. D. Leśniewska)

REPOZYTORIUM TEKSTÓW SLAWISTYCZNYCH
IRETESLAW W ROAR
iReteslaw (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/) – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, prowadzone przy współudziale Fundacji Slawistycznej,
zostało włączone do „Registry of Open Access Repositories”
(http://roar.eprints.org/14274/).
ROAR jest bazą otwartych repozytoriów prowadzoną na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. To kolejny krok w kierunku
otwartej nauki i jednocześnie poszerzanie kręgu potencjalnych odbiorców tekstów publikowanych w iReteslawie.
(Oprac. D. Leśniewska)
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