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DYPLOM HONOROWY
DLA DR HAB. HELENY KRASOWSKIEJ, PROF. IS PAN,
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE
W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA
Osiemnastego listopada br. na plenarnym posiedzeniu Komitetu
Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki
dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa w kategorii prac zespołowych przyznano autorom książki pt.
Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie:
Rumunia-Ukraina wydanej w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku. Autorami tej pracy są: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, dr Magdalena Pokrzyńska i prof. Lech Aleksy
Suchomłynow. W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyplomy
honorowe laureatom wręczył prof. Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – slawistka, popularyzatorka wiedzy na temat
kultury i języka Bukowiny. Odznaczona medalem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta RP. Autorka licznych artykułów naukowych i monografii.

STYPENDIUM PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
DLA DOKTORANTA INSTYTUTU SLAWISTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, MGR. TYMOTEUSZA KRÓLA,
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Mgr Tymoteusz Król, doktorant IS PAN, otrzymał stypendium Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Stypendia, które dostało dziesięcioro młodych badaczy z różnych instytutów PAN, mają pomóc im
w rozwoju osobistym. O ich przyznanie wnioskowali dyrektorzy
instytutów naukowych PAN. Specjalny zespół ocenił zgłoszenia
i sporządził listę rankingową. Na tej podstawie 27 listopada br. prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przyznał wybranym doktorantom
stypendia. To już czwarta edycja programu stypendialnego. Instytuty
PAN wypłacą je z funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa
PAN w roku 2019.
(Źródło: Polska Akademia Nauk, tekst skrócony)
Mgr Tymoteusz Król – doktorant „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”
prowadzonych w IS PAN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020. Zajmuje się przedsięwzięciami na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego.
Członek Stowarzyszenia „Wilamowianie”, z którym prowadzi działalność edukacyjną,
popularyzatorską i emancypacyjną, a także Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od
2016 roku kierownik „Diamentowego grantu” dotyczącego historii powojennych prześladowań Wilamowian. W 2019 roku otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”.

„POD ZNAKIEM ORŁA I POGONI”
– DR MAŁGORZATA KASNER
ORAZ DR HAB. MAKSIM DUSZKIN, PROF. IS PAN,
NA KONFERENCJI W WILNIE

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN (z lewej) i dr Magdalena Pokrzyńska (z prawej),
współautorki monografii Świadectwo zanikającego dziedzictwa, oraz prof. Wojciech
Chlebda, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Fot. O. Popova

W dniach 21–22 listopada br. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe
i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Została ona zorganizowana z okazji kilku ważnych rocznic przypadających w tym
roku: 450-lecia unii lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod
nazwą Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. »
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Konferencję zorganizowało Centrum Polonistyczne Uniwersytetu
Wileńskiego we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie. Wzięło
w niej udział ponad 40 badaczy i badaczek z Litwy, Polski, Niemiec
i Rosji. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk reprezentowali
dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN.
Dr Małgorzata Kasner wygłosiła referat pt. Wilno jako wyzwanie:
o projektach #skaitomevilniu i Literatų gatvė z perspektywy pamięci
performatywnej, dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN – Czasopismo „Acta Batico-Slavica” w kontekście polsko-litewskich kontaktów
naukowych. Dr M. Kasner była też moderatorem jednej z sekcji.
(Oprac. M. Duszkin)
Dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN – obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje semantykę i pragmatykę językoznawczą, lingwistykę korpusową oraz historię myśli
lingwistycznej. Jest autorem monografii Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej
w języku polskim i rosyjskim (Warszawa 2010) oraz Лингвистическая идея числительного в русских грамматиках XVIII‒XIX веков (Warszawa 2018).
Dr Małgorzata Kasner – lituanistka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, wieloletnia dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Za wkład w rozwój
stosunków polsko-litewskich uhonorowana nagrodą Forum Współpracy i Dialogu
Polsko-Litewskiego im. Jerzego Giedroycia. Od grudnia 2016 roku prezes Fundacji
Slawistycznej ściśle współpracującej w zakresie upowszechniania nauki i realizacji
projektów naukowych z IS PAN.

„W SIECI KONTAKTÓW”
– PROF. DR HAB. RYSZARD GRZESIK NA POLSKO-WĘGIERSKIEJ KONFERENCJI W BUDAPESZCIE
W dniach 3–4 października br. odbyła się w Budapeszcie polsko-węgierska konferencja naukowa „A kapcsolatok hálójában –
W sieci kontaktów”, poświęcona 1000-leciu stosunków węgiersko-polskich. W sekcji zajmującej się kształtowaniem państw wystąpił
pracownik IS PAN, prof. dr hab. Ryszard Grzesik. Wygłosił on referat zatytułowany Niezwykła kariera Attyli: od bicza Bożego do
pierwszego króla Pomorza, w którym zajął się zmitologizowanymi
przedstawieniami osoby Attyli. Historyczny wódz Hunów w pamięci historycznej kolejnych pokoleń Europejczyków zmieniał się
z zesłanego przez Boga mściciela grzechów w rozjemcę skłóconych
chrześcijan, z niszczyciela miast i państw w ich założyciela, z wodza
Hunów we władcę różnych ludów europejskich. Najczęściej przywołuje się motyw Attyli i Hunów jako rzekomych przodków Arpadów

Prof. R. Grzesik podczas konferencji. Fot. M. Mitrovics

dów i Węgrów, wypracowany przez dziejopisarstwo od końca XIII
wieku. Mniej znana jest obecność Attyli w dzielnicowym dziejopisarstwie polskim – w kronikach powstałych na Śląsku, w Wielkopolsce
oraz w dowodzącym niezależności od Polski traktacie mistrza Augustyna (Angelusa) ze Stargardu. Attyla stał się tam władcą słowiańskich Wandali, którzy udali się na Pomorze – gdzie ten miał zostać
pierwszym królem Pomorza. Jako władca pomorskich Wkrzan miał
osiąść w Panonii, zmieniając nazwę swego słowiańskiego ludu na
Węgrów.
Prof. R. Grzesik został również poproszony o moderowanie sekcji:
„Europa Środkowa w historiografii”, której uczestnicy – prof. Tomasz
Wiślicz, prof. Éva Ring i prof. Maciej Janowski – analizowali stan
mediewistyki obu krajów oraz wspominali o Oskarze Haleckim
i Marcelim Handelsmanie.
(Oprac. R. Grzesik)
Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – historyk, autor wielu artykułów oraz monografii: Kronika
węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu
(Poznań 1999); Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku)
(Warszawa 2003). Jest pomysłodawcą oraz kierownikiem projektu pt. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian (nr projektu: 11H 16 0195 8), finansowanego ze środków
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a afiliowanego przy IS PAN.
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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WSPÓŁORGANIZATOREM DNI NAUKI POLSKIEJ
W BERDIAŃSKU
W dniach 7–10 listopada br. w Berdiańsku (na Ukrainie) odbyły
się Dni Nauki Polskiej. Najważniejszymi wydarzeniami były: Konferencja Naukowo-Praktyczna „Polacy na Wschodzie: rola jednostki
w procesie historycznym” oraz III Panel Naukowo-Dydaktyczny
„Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego”. Dni
Nauki Polskiej w Berdiańsku odbywały się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie oraz Instytutu Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk.

W pierwszej części konferencji głos zabrała Grażyna Staniszewska,
była posłanka i eurodeputowana, która opowiadała o swojej działalności na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. W ożywionej dyskusji po wystąpieniu pytano przede wszystkim o perspektywy dalszych
działań na tym polu. W kolejnym wystąpieniu prof. Lech Aleksy Suchomłynow analizował pojęcia „granica”, „miedza”, „kres” jako semantycznie powiązane z procesem zestawiania i porównania, to
znaczy z identyfikacją, poznawaniem i doświadczaniem systemu lub
obiektu według antynomii „swój – obcy”. Z kolei Mikołaj Bondarew
przedstawił sylwetkę Ludwika Godlewskiego, Polaka, lekarza oraz
malarza, który zapisał się na kartach historii Berdiańska.

Uczestnicy Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku. Fot. J. Sopin

Polsko-ukraińskie spotkania naukowe współorganizowane przez
IS PAN mają już długą tradycję. Ich inicjatorami są dr hab. Helena
Krasowska, prof. IS PAN, oraz prof. Lech Aleksy Suchomłynow.
Konsulat RP w Charkowie reprezentowała wicekonsul Barbara
Kaczmarczyk, która podczas otwarcia wielokrotnie podkreślała
potrzebę organizacji polsko-ukraińskich spotkań naukowych. Gospodarzem wydarzenia był Berdiański Uniwersytet Zarządzania
i Biznesu, reprezentowany przez rektor uczelni, prof. Lidię Antoszkinę.

Uczestnicy Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku. Fot. J. Sopin

Blok o tematyce bukowińskiej rozpoczęła dr hab. Helena Krasowska,
prof. IS PAN, która na przykładzie Kazimierza Feleszki i Jadwigi Kuczabińskiej przedstawiła rolę tych wybitnych badaczy w kształtowaniu się grupy polskiej na Bukowinie i bukowińskiej w Polsce.
Dr Karina Stempel-Gancarczyk przybliżyła postać wybitnego Bukowińczyka – Emila Biedrzyckiego, który popularyzował kulturę rumuńską w środowiskach polskich po wojnie. »
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Kolejny dzień poświęcony był problematyce nauczania języka polskiego jako obcego. Wystąpienia w tej części przygotowały:
dr Karina Stempel-Gancarczyk, doc. Larysa Kolisnyk, mgr Olga
Popowa, dr Iryna Budza, doc. Krystyna Nikołajczuk, Natalia Grymajło, Natalia Pilhun oraz dr Anżelika Bondarenko.
Podczas Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku odbyło się oficjalne spotkanie z rektor Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu –
prof. Lidią Antoszkiną oraz spotkanie z przedstawicielem władz
miasta Berdiańska – Igorem Zubrickim. Złożono kwiaty pod tablicą
Ludwika Godlewskiego oraz upamiętniono Marię Turzańską.
Uczestnicy Dni Nauki Polskiej wzięli również udział w naradzie
Zarządu Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. W części kulturalnej odbyła się promocja tomiku wierszy
Wnioski z badań terenowych dr Kariny Stempel-Gancarczyk.
(Oprac. H. Krasowska, tekst skrócony)

BAŁKANY Z DALEKA I Z BLISKA
– PROF. DR HAB. RYSZARD GRZESIK
NA KONFERENCJI W POZNANIU (XVIII BALCANICUM)
W dniach 25–26 października br. na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się doroczne, już
XVIII Balcanicum, pt. „Bałkany z daleka i z bliska – postrzeganie
regionu”. Podczas sesji prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosił referat zatytułowany Chorwacja i Węgry w Kronice węgiersko-polskiej.
W opowiadaniu tej Kroniki, powstałej na przełomie lat 20. i 30. XIII
wieku, wykładowca wyróżnił motyw misji św. Pawła w dalmackim
Splicie oraz opowiadanie o zabiciu przez poddanych władcy chorwackiego (będące początkowym etapem kształtowania się tradycji
o śmierci Zwonimira, a także, być może, tradycji o wojnie domowej
między następcami władcy wielkomorawskiego Świętopełka I).
Prof. R. Grzesik zwrócił też uwagę na inną perspektywę przedstawienia zajęcia Kotliny Karpackiej przez Węgrów: od strony Chorwacji i Sławonii (a nie z kierunku północno-wschodniego). Wykład
był poświęcony także nadaniu północnej Sławonii nazwy Węgry,
rzekomo podkreślającej jedność geograficzno-gospodarczą węgierskiej ekumeny oraz świadomość pierwotnego słowiańskiego osadnictwa ziem dzisiejszych zachodnich Węgier.

ZAWÓD REDAKTOR: O OPRACOWANIU
REDAKCYJNYM KSIĄŻKI NAUKOWEJ
W dniu 12 listopada 2019 br. w poznańskiej siedzibie IS PAN odbyło
się zebranie naukowe, na którym dr Jacek Serwański wygłosił referat
pt. Zawód redaktor: o opracowaniu redakcyjnym książki naukowej. Na
wstępie prelegent omówił systematykę wydawnictw naukowych
i przywołał kwestie terminologiczne z zakresu edytorstwa w literaturze przedmiotu. Wskazał na wieloznaczność definicji w języku
polskim takich terminów, jak: redaktor, redakcja, edycja, opracowanie redakcyjne, adiustacja. Swoje wystąpienie poświęcił – w odróżnieniu od funkcji na przykład redaktora naukowego bądź technicznego – zawodowi redaktora wydawnictwa (wydawniczego), współcześnie nazywanego także redaktorem prowadzącym, którego rola
polega na kompleksowym przygotowaniu książki do publikacji –
w najbardziej lapidarnym ujęciu: od manuskryptu do podpisania do
druku. Odwołując się do własnego długoletniego doświadczenia,
przekonywał słuchaczy, że choć wykonywanie zawodu redaktora
daje wiele satysfakcji i poszerza horyzonty intelektualne, to jednak
jest to zajęcie niezwykle wymagające i stresujące, a w istocie niewdzięczne. Działanie redaktora w gruncie rzeczy zauważamy dopiero wtedy, gdy ten coś przeoczy czy pomyli, i w książce pozostanie
błąd lub usterka (zwłaszcza gdy konieczna jest errata).
Tymczasem od redaktora w dużej mierze zależy ostateczny kształt
publikacji i to on zabiega o to, by pod względem edytorskim spełniała ona jak najwyższe standardy. Stąd też od kandydata do tego zawodu wymagane są zarówno staranne wykształcenie i stałe dokształcanie się, jak i predyspozycje osobowościowe, wśród których należy
wymienić: dociekliwość i wnikliwość, cierpliwość, doskonałą pamięć,
spostrzegawczość i kojarzenie, oczytanie, otwartość, pełne zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją terminów. Obowiązkiem
redaktora tekstów naukowych jest zbudowanie warsztatu specjalistycznego, znajomość monografii i opracowań. Na co dzień korzysta
on z licznych wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych
(w tym ortograficznych, poprawnej polszczyzny, frazeologicznych
oraz wielu innych). Śledzi orzeczenia Rady Języka Polskiego, »

(Oprac. R. Grzesik)
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Dr Jacek Serwański – filolog angielski, językoznawca, tłumacz. Zastępca
(Oprac.redaktora
J. Serwański)
naczelnego periodyku „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”. Redaktor w wydawnicDr Jacek Serwański – filolog angielski, językoznawca, tłumacz. Zastępca redaktora
twie IS PAN. Autor artykułów z zakresu językoznawstwa i biografistyki. Przełożył
naczelnego periodyku „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”. Redaktor w wydawnicz języka angielskiego kilkanaście książek i szereg artykułów z zakresu nauk humanitwie IS PAN. Autor artykułów z zakresu językoznawstwa i biografistyki. Przełożył
stycznych.
z języka angielskiego kilkanaście książek i szereg artykułów z zakresu nauk humanistycznych.

„COLLOQUIA HUMANISTICA” ZA ROK 2019

Na Platformie Czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk (ISS PAS Journals) został udostępniony 8 numer czasopisma
„Colloquia Humanistica” zatytułowany Hierarchies and Boundaries.
Structuring the Social in Eastern Europe and the Mediterranean
(https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/97), przygotowany pod redakcją dr Katarzyny Roman-Rawskiej i dr. Tomasza
Rawskiego (UW).
Numer składa się z dwóch bloków tematycznych. Główny, obszerny
dotyczy roli pojęć „hierarchia” i „granice” w strukturyzowaniu rzeczywistości społecznej w Europie Wschodniej i w Śródziemnomorzu. Dopełnia go druga część, poświęcona związkom kultury
i ekonomii. W tomie zamieszczono pięć recenzji i jedną prezentację serii wydawniczej „Limes Slavicus”, prowadzonej na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu im. Konstantyna Presławskiego
w bułgarskim Szumenie.
(Oprac. D. Leśniewska)
„Colloquia Humanistica” (wydanie numeru czasopisma i umieszczenie go w otwa rtym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
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