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Proces transformacji zachodzący w nowych państwach (Bośnia 
i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Republika Koso-
wa, Serbia, Słowenia), jakie wyłoniły się po rozpadzie federacji, objął 
rozliczenia z symbolami minionego okresu. Dotyczyły one nie tylko 
zastępowania flag i godeł poszczególnych republik federacji nową 
symboliką państwową oraz zmian nazw ulic i miejscowości, ale także 
losów pomników wznoszonych na całym terytorium Jugosławii po 
II wojnie światowej i upamiętniających walki narodowowyzwoleńcze 
oraz ich bohaterów. Zachodzące zmiany w sferze symbolicznej wpi-
sywały się w proces ideologicznego uzasadniania powstania samo-
dzielnych bytów państwowych.  

W trakcie wykładu został przedstawiony bogaty materiał ikonogra-
ficzny dokumentujący różne pomniki jako formy upamiętniania 
przeszłos ci w pan stwach postjugosłowian skich okresu przemian. 
Wykazał tez , z e kaz dy z tych krajo w w ro z ny sposo b traktuje pomniki 
przeszłos ci. I tak w Słowenii i Chorwacji niszczenie czy dewastacja 
pomników było pro bą zerwania z  niechlubną  przeszłos cią epoki 
socjalizmu. » 

 
Słowenia. Pomnik bohatera narodowego Borisa Kidriča (Zdenko Kalin, 1960). Źródło: 

https://spomeniki.blogspot.com/search?q=Boris+Kidric (dostęp: 9.09.2019) 
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MGR TYMOTEUSZ KRÓL STYPENDYSTĄ PROGRAMU 
IM. IWANOWSKIEJ NAWA 
Mgr Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, znalazł się w gronie laureatów Programu im. Wil-
helminy Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 
Celem tego programu jest zwiększenie mobilności międzynaro-
dowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im pro-
wadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych 
zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Mgr Tymoteusz Król 
będzie się zajmował krytyczną analizą tekstów badaczy wysp języ-
kowych na temat Wilamowic, w tym szczególnie kontaktów ger-
mańsko-słowiańskich. Stypendium zrealizuje na uniwersytecie 
w Wiedniu, w Instytucie Slawistyki. 

Do renomowanych ośrodków naukowych za granicą wyjedzie 
66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokry-
cie kosztów pobytu za granicą. Stypendystów wyłoniono spośród 
228 osób, które złożyły wnioski. Lista laureatów drugiej edycji 
Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej znajduje się na stronie: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/spelniamy-naukowe-marzenia-

wyniki-drugiej-edycji-programu-im-iwanowskiej.  

Serdecznie gratulujemy! 
Mgr  ymoteusz Kro l – doktorant w IS PA . Zajmuje się działaniami na rzecz rewi-
talizacji języka wilamowskiego. Członek Stowarzyszenia  Wilamowianie , z kto rym 
prowadzi działalnos c  edukacyjną, popularyzatorską i emancypacyjną, a takz e Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. Od roku 2016 kierownik  Diamentowego grantu  
dotyczącego historii powojennych przes ladowan  Wilamowian. W roku 2019 został 
wyro z niony odznaką honorową  Zasłuz ony dla Kultury Polskiej  za działalnos c  na rzecz 
kultury Wilamowic i języka wilamowskiego. 

SEMINARIUM NAUKOWE IS PAN ON-LINE  
– PROCESY TRANSFORMACYJNE W KRAJACH BYŁEJ 
JUGOSŁAWII. SFERA SYMBOLIKI. POMNIKI   
Dnia 9 czerwca 2020 roku odbyło się seminarium Zakładu Literatu-
roznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN. Podczas otwartego spotka-
nia on-line dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PA , omawiała 
stosunek do przeszłości w sferze symbolicznej w krajach powsta-
łych po upadku Jugosławii. 

mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl
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Tymczasem w Serbii zaobserwować można pielęgnowanie pamięci 
o przeszłości wspólnego państwa, a w Czarnogórze swoistą jugono-
stalgię, wyrażoną w 2018 roku odsłonięciem – multiplikowanej 
w dobie federacyjnego państwa – statuy Josipa Broza Tity.  

 
Czarnogóra. Josip Broz Tito (Antun Augustinčić, 2018). Źródło: 

https://podgorica.me/2018/12/19/vukoviic-josip-broz-tito-bio-je-i-ostao-
personifikacija-antifasizma-na-ovim-prostorima/ (dostęp: 3.03.2020) 

Z kolei w Macedonii po zmianie systemu upływ czasu sprawiał, że 
stały się  zaniedbane, z czasem zaczęły popadac  w ruinę. Dr hab. L. Mo-
roz-Grzelak, prof. IS PAN, odniosła się ro wniez  do specy icznego 
traktowania dawnych monumento w w Bos ni i Hercegowinie, gdzie 
dopiero ocalałe resztki wysadzanych w powietrze pomników, nie-
odrestaurowane, wpisano na listy pamiątek przeszłos ci. W po-
szczególnych jednostkach administracyjnych tego kantonalnego 
kraju nadal przywraca się pamięć o średniowiecznych władcach 
terytorium zamieszkiwanego przez Serbów, Chorwatów czy Bosz-
niaków. Pomnikowa rywalizacja na bohaterów własnego etnosu 
objęła także Republikę Kosowa. Nowo odsłaniane pomniki stawia-
ne w miejscu obalonych często nawiązują czy do bohaterów z odle-
głej przeszłości historycznej, czy też bohaterów walk XX wieku.  

 

 

 
Bośnia i Hercegowina. Pomnik poległym bohaterom (Boško Kućanski, 1978, zniszczo-

ny 2000).  Źródło: https://www.spomenikdatabase.org/bosko-kucanski (dostęp: 3.03.2020)  

(Oprac. L. Moroz-Grzelak) 

Dr hab. Lilla  Moroz-Grzelak, prof. IS PAN – slawistka, literaturoznawczyni, kulturoznaw-

czyni. Zajmuje się mitami i przemianami ideowymi Słowiańszczyzny południowej. Autorka 

licznych artykułów publikowanych w kraju i za granicą oraz monografii Aleksander Wielki 

a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej (2004), w której dokonała 

rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskie-

go, a także wyróżnionego w konkursie Nagroda im. Jerzego Skowronka studium Bracia 

Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość (2011; wyd. 2: 2013). 

SEMINARIUM NAUKOWE IS PAN ON-LINE  
– KATEGORIA VERBUM W POLSKIM SŁOWNICTWIE 
GRAMATYCZNYM BARTŁOMIEJA Z BYDGOSZCZY   
Dnia 19 czerwca 2020 roku w oddziale poznańskim odbyło się 
otwarte seminarium naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, podczas którego dr Arleta Łuczak wygłosiła referat zatytu-
łowany Kategoria verbum w polskim słownictwie gramatycznym 
Bartłomieja z Bydgoszczy. 

W części wstępnej wykładu prelegentka podała podstawowe infor-
macje na temat rękopiśmiennych słowników z lat 1532 i 1544 tego 
najwybitniejszego polskiego leksykografa pierwszej połowy XVI 
wieku oraz obecnej edycji Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy – wer-
sja polsko-łacińska, wydawanej przez IS PAN w latach 1999–2019 
(6 części), która zawiera ponad 10 600 polskich haseł. » 
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Szczególną uwagę autorka wystąpienia poświęciła łacińskiej terminologii 

gramatycznej tłumaczonej na język polski. Najwięcej terminów grama-

tycznych umieścił Bartłomiej w słowniczkach specjalnych, tzw. nomen-

klatorach z 1544 roku, które zawierają ponad 100 terminów łacińskich 

z polskimi objaśnieniami. Powtarzał je również w słowniku pod odpo-

wiednimi literami alfabetu. Jest to najstarszy – jak dotąd – zachowany 

w języku polskim zbiór słownictwa z tej dziedziny. Wykład 8 części mo-

wy (partes orationis) rozpoczął Bartłomiej od verbum – sprawowanie, 

słowo i przełożył na język polski większość występujących w leksykonie 

łacińskich terminów związanych z czasownikiem, np. coniugacio – 

sprzężenie, tempus – czas (np. preteritum imperfectum – przeszłe niezu-

pełne), forma – postawa, kształt (np. forma verborum meditativa ‘cza-

sowniki wyrażające zamiar zrobienia czegoś’ – myślawąca (?)), verba 

deponencia – odkładające, co jedno znamię odłożą a drugie przyjmują. 

Odpowiedniki polskie bydgoski leksykograf starał się oddać przez wierne 

tłumaczenie łacińskich terminów (kalki tłumaczeniowe) lub przez opisy 
oparte na łacińskich definicjach poszczególnych nazw. 

 (Oprac. A. Łuczak) 

Dr Arleta Łuczak – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 

filolożka klasyczna, asystentka w Zakładzie Językoznawstwa IS PAN. Jej zainteresowania 

badawcze obejmują problematykę szesnastowiecznych polskich przekładów Biblii oraz 

łacińsko-polskiej leksykografii XVI wieku. Jest współautorką obecnej edycji Słownika 

Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska (1999–2019). 

SEMINARIUM NAUKOWE IS PAN ON-LINE  
– MAPA ŚWIATA Z JARMARCZNEJ ULOTKI – CZESKA 
DZIEWIĘTNASTOWIECZNA TWÓRCZOŚĆ KRAMARSKA 
W PERSPEKTYWIE ETNOLINGWISTYCZNEJ 
W ramach otwartych seminariów Zakładu Językoznawstwa IS PAN 

16 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 mgr Maciej Mętrak wygłosił referat 

Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska dziewiętnastowieczna twór-

czość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej. W wystąpieniu 

zaprezentował koncepcję i wyniki rozprawy doktorskiej pod tym samym 

tytułem, przygotowanej w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południo-

wej Uniwersytetu Warszawskiego. Praca stanowi próbę rekonstrukcji 

obrazu świata obecnego w tzw. drukach kramarskich (czes. kramářské 

tisky) – niewielkich ulotkach zawierających utwory pieśniowe o zróżni-

cowanej tematyce. » 

Materiały wybrała Agnieszka Ayşen Kaim (agnieszka.kaim@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

 
Karta tytułowa Wokabularza Jana Reuchlina (1488) z łacińsko-polską terminologią 

gramatyczną pióra Bartłomieja z Bydgoszczy z 1544 roku. Źródło: 
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/11238/edition/18203/content  
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tem niebagatelną rolę przy kształtowaniu, powielaniu i utrwalaniu stereo-

typów.  

Przedstawiona analiza opiera się na materiale zgromadzonym w kolekcji 

Muzeum Komeńskiego w Przerowie, liczącej ok. 3000 pojedynczych 

druków, z których 459 zostało przez autora szczegółowo opisanych. W 

pracy wyróżnione zostały dwa kierunki, w których rozciągała się kramar-

ska „mapa świata”: wertykalny, umieszczający człowieka w relacji do sił 

nadprzyrodzonych (Boga, świętych, aniołów i demonów), oraz horyzon-

talny, dzielący świat ludzi w oparciu o kryteria przynależności religijnej, 
państwowej, etnicznej i klasowej. 

(Oprac. M. Mętrak) 

Mgr Maciej Mętrak – slawista (bohemista) i etnolog, absolwent studiów doktoranckich na 

Wydziale Polonistyki UW, obecnie asystent w Zakładzie Językoznawstwa IS PAN. Do jego 

głównych zainteresowań naukowych, oprócz zagadnień związanych z kulturą i językiem 

Czech, należą mniejszości językowe i etniczne, zwłaszcza na słowiańsko-niemieckich pogra-

niczach. 

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIA IS PAN 
– PROF. MICHAEL HORNSBY I ANATOLE DANTO 
POD ZAS Z AZD  ST DIÓW DOKTORANCKICH IS PAN 
Podczas czerwcowego zjazdu Studiów Doktoranckich – ostatniego 
w roku akademickim 2019/2020 – doktorantki i doktoranci  Inter-
dyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: 
pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycz-
nej , finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne 
Programy Studiów Doktoranckich), uczestniczyli w dwóch semi-
nariach z zaproszonymi gośćmi. 

Pierwsze seminarium międzynarodowe, które odbyło się 1 czerwca 
2020 roku, poprowadził prof. Michael Hornsby z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium zatytułowane  Wor-
king with minority language speakers in focus groups   poświęcone 
było ważnej dla badań nad mniejszościami językowymi metodzie 
wywiadów w grupach fokusowych. Gościem drugiego seminarium, 
które odbyło się 2 czerwca 2020 roku, był Anatole Danto, etno-
lingwista z Centre National de la Recherche Scientifique we Francji. » 

 
 

Były one sprzedawane na jarmarkach i odpustach przez wędrownych 

handlarzy, a dystrybucji druków towarzyszyło często publiczne wyko-

nanie pieśni przy akompaniamencie liry korbowej, skrzypiec czy kata-

rynki. W okresie swojej największej popularności, na przełomie XVIII 

i XIX wieku, literatura tego typu stanowiła jedno z głównych źródeł 

informacji o świecie dla zmarginalizowanych i gorzej wykształconych 

warstw społeczeństwa. Druki kramarskie zawierały zarówno ekscytują-

ce nowiny o zbrodniach, cudach, wojnach i katastrofach naturalnych, 

jak i ballady miłosne, pieśni religijne czy modlitwy. Moment wykona-

nia sensacyjnej pieśni przez kramarza lub lektura zakupionej ulotki były 

szansą spotkania z innym – obcokrajowcem, innowiercą czy członkiem 

odmiennej  grupy  społecznej. Teksty pieśni kramarskich odgrywały za- 

 
Śpiewak jarmarczny, akwaforta Christiana Wilhelma Ernsta Dietricha (ok. 1770).  

Źródło: Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale) 
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Podczas zajęć przedstawił interdyscyplinarne badania łączące 
antropologię, etnolingwistykę i ekologię, prowadzone nad pery-
feryjnymi społecznościami nadmorskimi. 

(Oprac. N. Dołowy-Rybińska) 

Program studio w jest  inansowany w ramach Programu  peracyjnego Wiedza  duka- 
cja Rozwo j 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studio w Dokto- 
ranckich). 

 

KRAJOWE WARSZTATY OTWARTEGO DOSTĘP  
OpenAIRE 
Krajowe Biuro  twartego Dostępu  penAIR  ( ational  pen Ac-
cess Desk) działające w ramach ICM UW zorganizowało 8 czerwca 
2020 roku Krajowe Warsztaty  twartego Dostępu  penAIR  
w postaci wideokonferencji. Warsztaty były poświęcone instytu-
cjonalnym politykom otwartego dostępu w instytucjach nauko-
wych w Polsce.  

Pełnomocniczki do spraw otwartego dostępu z pięciu odmiennych 
jednostek – Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej, 
Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J.  ofera, Międzynarodowego 
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Instytutu Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk – omówiły różne drogi wdrażania 
i rozwijania polityk otwartości w swoich instytucjach. Dr Dorota 
Leśniewska (pełnomocniczka ds. otwartego dostępu w IS PA ) 
reprezentowała w tym gronie jedyny instytut humanistyczny 
w Polskiej Akademii  auk, który wprowadził instytucjonalną poli-
tykę otwartości.   

Wystąpienia prelegentek poprzedziła wypowiedź przedstawiciela 
MNiSW, Mateusza Gaczyńskiego z Departamentu Innowacji i Roz-
woju, odwołującego się do  Kierunków rozwoju otwartego dostępu 
do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce  z 2015 roku, 
jak też do działań ministerstwa na rzecz rozwoju  uropean  pen 
Science Cloud. Z ramienia organizatora Natalia Gruenpeter zapre-
zentowała przedsięwzięcia Krajowego Biura  twartego Dostępu 
OpenAIRE.  

 

 Materiały wybrała  Agnieszka Ayşen Kaim (agnieszka.kaim@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób z około 50 jednostek na-
ukowych. Materiały z warsztatów i prezentacje są dostępne:  
http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/2020/06/16/drogi-do-otwartosci-
podsumowanie-warsztatow/ 

(Oprac. D. Leśniewska) 

 

SPRAWOZDANIE PEŁNOMO NI ZKI DS. OTWARTEGO 
DOSTĘP  
W 2019 roku przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
afiliowano łącznie 246 monografii naukowych oraz artykułów w cza-
sopismach i w monografiach wieloautorskich, z których 181 prac 
opublikowano w czasopismach i wydawnictwach zewnętrznych. 
W otwartym dostępie są upowszechnione niemal wszystkie prace 
wydane przez Instytut – 99%.  ylko jedna książka ukazała się 
wyłącznie drukiem z powodu niemożności uzyskania zgody na 
opublikowanie w otwartym dostępie wszystkich artykułów w niej 
zamieszczonych. 61 prac opublikowano w pozainstytutowych 
wydawnictwach na zasadzie otwartego dostępu, co stanowi 33,7% 
wszystkich prac opublikowanych poza IS PA . Łącznie 51% prac 
afiliowanych przy IS PAN w 2019 roku jest upowszechnione w otwartym 
dostępie.   

W 2019 roku repozytorium dziedzinowe iReteslaw zostało włączone do 
bazy Registry of Open Access Repositories (http://roar.eprints.org/14274/). 
Jest to druga – po globalnym katalogu otwartych repozytoriów 
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – baza o między-
narodowym zasięgu, skupiająca otwarte repozytoria, w której 
odnotowano iReteslawa.  

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na zdal-
nym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 roku przyjęła Spra-
wozdanie pełnomocniczki  dyrektora ds. otwartego dostępu i cyfry-
zacji za rok 2019. 

(Oprac. D. Leśniewska)  
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NOWOŚ I WYDAWNI ZE 
Anna Zielińska, Grenzlandsprache. Untersuchung der Sprachen 
und Identitäten in der Region Lebus, tłum. Klaus Steinke, Berlin: 
Peter Lang, 2019  

 

 

prof. Martin Langner. Książka została wydana w serii  Sprach- und 
Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Ger-
manistik“. 

Monografia przedstawia różnorodność językową i kulturową 
mieszkańców województwa lubuskiego.  bszar ten do 1945 roku 
w całości należał do  iemiec. W okresie powojennym nastąpiła tu 
prawie całkowita wymiana ludności i wytworzyła się mozaika kul-
tur i języków. Książka powstała na podstawie pogłębionych wywia-
dów z przedstawicielami najstarszej generacji mieszkańców pogra-
nicza. Autorka sięgnęła do zasobów pamięci kulturowej osób prze-
siedlonych z byłych polskich wschodnich województw oraz z histo-
rycznej  Bukowiny,  Ukraińców  i Łemków przesiedlonych w ramach  

akcji Wisła, a także przedwojennych mieszkańców urodzonych 
w Niemczech. Została przedstawiona złożoność relacji między 
językiem, tożsamością a kulturą na obszarze wielokulturowym. 
Metoda wywiadów pozwoliła obnażyć stereotypy wywodzące się 
z nacjonalistycznego, komunistycznego dyskursu związanego z ide-
ologią  ziem odzyskanych . Książka przedstawia opisy przesiedleń, 
pierwszych lat powojennych, kontaktów między różnymi grupami 
z perspektywy osób, które same tego doświadczyły. Zawiera obszer-
ne przetranskrybowane teksty oraz opisy odmian języków wciąż 
używanych na badanym terenie: niemieckiego, różnych gwar 
polskich, ukraińskich, łemkowskich i gwary poleskiej oraz opisy 
sytuacji socjolingwistycznej. W stosunku do polskiej edycji została 
powiększona o 11 map geograficzno-historycznych, wstęp do nie-
mieckiego wydania oraz posłowie tłumacza.  

  (Skrót z witryny IS PAN) 

Publikacja jest efektem grantu realizowanego w ramach programu MNiSW Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki. Nr projektu: 21H 16 0004 84. 

 

Nowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN 

Na Platformie czasopism IS PAN jest już dostępny piętnasty numer 
czasopisma  Adeptus  pod  redakcją dr Dominiki Michalak i prof. dr hab. Jadwi-
gi Linde-Usiekniewicz, zatytułowany Mowa nienawiści a przemoc 
symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku 
(https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/115). 

 om poświęcony tej niezwykle aktualnej problematyce zawiera 
artykuły dotyczące Polski, Czech, Rosji, Rumunii i Ukrainy z reflek-
sją o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i socjologicz-
nym. Jak piszą we Wstępie redaktorki,  wszystkie te teksty, w mniej-
szym lub większym stopniu, dotykają kwestii nacjonalizmu [...]. 
W zbiorze jako całości z pewnością wyraźniej wybrzmiewa pytanie 
o tożsamość narodową czy o cechy specyficzne dla poszczególnych 
państw regionu niż o regionu jako całości . » 

Książka Mowa pogranicza. 
Studium o językach i tożsa-
mościach w regionie lubu-
skim autorstwa Anny Zie-
lińskiej, wydana w 2013 
roku przez IS PA , została 
przetłumaczona na język 
niemiecki przez wybitnego 
niemieckiego slawistę pro-
fesora Klausa Steinkego 
i opublikowana w Wydaw-
nictwie Naukowym Peter 
Lang pod tytułem Grenz-
landsprache. Untersuchung 
der Sprachen und Identitä-
ten in der Region Lebus. Re-
dakcję naukową książki wy-
konała dr hab. Felicja Księ-
żyk, prof. IS PAN, a językową 
prof. Martin Lang-ger 

mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/115
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Leksykon  idei  wędrownych  na  słowiańskich  Bałkanach, XVIII–
–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współ-
pracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: Klerykalizacja, 
konfesje, reformacja; tom 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka; tom 
9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm, Warszawa: IS PAN i FS, 2020 
[„Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”, 7–9] 

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Sla-
wistyki Polskiej Akademii  auk są dostępne trzy kolejne tomy Lek-
sykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek 
pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty 
Gil i Lecha Miodyńskiego, stanowiące jednocześnie tomy 7–9 serii 
IS PA   Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach , odpowiednio: 

https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518; 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519; 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520. 

   

    

Jest to kontynuacja wielotomowego opracowania przygotowanego 
przez slawistów z ośrodków polskich oraz zagranicznych w ramach 
grantu  C   PUS (2014/13/B/HS2/01057). Cały leksykon obejmuje 
27 idei, wpisujących się w europejski dyskurs modernizacyjny i anty-
modernizacyjny, których semantyka została przebadana odrębnie 
dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Sło-
wiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, 
Macedonii, Serbii i Słowenii. W tomie siódmym autorzy poświęcili 
uwagę klerykalizacji, konfesjom i reformacji.  om ósmy podejmuje 
takie zagadnienia, jak kapitalizm, ojczyzna, polityka, a w tomie dzie-
wiątym rozpatrywana jest idea agraryzmu, anarchizmu i socjalizmu. 

(Oprac. D. Leśniewska) 

Publikacja (wydanie monografii i umieszczenie jej w otwartym dostępie) – zadanie 
finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra  auki 
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

  

 

Materiały wybrała Agnieszka Ayşen Kaim (agnieszka.kaim@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

 umer z pewnością powi-
nien zainicjować dyskusję 
także nad kwestiami po-
stawionymi przez D. Mi-
chalak i J. Linde-Usieknie-
wicz, na które autorzy 
artykułów dotąd nie od-
powiedzieli: o refleksję psy-
chologiczną lub prawną, o spo-
sób postępowania z mową 
nienawiści czy przemocą 
symboliczną w życiu zbio-
rowym, jak też o polemikę 
z samymi pojęciami lub po-
wiązaniem ich z tradycjami 
politycznymi.  

 

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1518
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1518
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520
mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl

