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CZTERY GRANTY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
DLA INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki dofinansowanie uzyskały następujące projekty: „Topos »wmurowanej
kobiety« w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier”
dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. inst., oraz projekt „Z Polski
pod zaborami do mperium smanskiego – bohaterowie kategorii
»pomiędzy kulturami« w XIX wieku jako transkulturowi agenci,
którzy przyczynili się do wymiany idei pomiędzy uropą a Bliskim
Wschodem” dr Agnieszki Ayşen Kaim.
W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wnioski, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu „Kultura i twórczość kulturowa”
(HS2) do finansowania skierowano ostatecznie 16 projektów.
Warto zaznaczyć, że projekty IS PAN to jedyne projekty instytutów
Polskiej Akademii Nauk skierowane do finansowania w panelu HS2
w konkursie OPUS 19.
Natomiast projekt „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich
rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech” mgr Sary Mičkec,
uczestniczki studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.
W tym samym konkursie dofinansowanie otrzymał także projekt
„Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków
rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr. Piotra Szatkowskiego,
uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach
programu POWER 2014–2020 w IS PAN.
W konkursie Preludium 19, przeznaczonym dla naukowców
nieposiadających stopnia doktora, w panelu „Kultura i twórczość
kulturowa” (HS2) złożono 109 wniosków, z czego do finansowania

wybrano 15. Szczegóły znajdują się na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus19-preludium-19
Serdecznie gratulujemy!
(Materiał ze strony internetowej IS PAN)

NAGRODA KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK DLA SŁOWNIKA STEREOTYPÓW
I SYMBOLI LUDOWYCH
Dnia 30 listopada 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu
Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk ogłoszono wyniki konkursu
o nagrodę za wybitne publikacje naukowe w zakresie językoznawstwa, wydane w roku 2019. Podstawowym kryterium oceny
prac zgłoszonych do konkursu był ich wkład w rozwój językoznawstwa jako dyscypliny naukowej, zwłaszcza oryginalność
tematyki badawczej i nowatorstwo zastosowanej metodologii.
W kategorii prac zespołowych nagrodę KJ PAN otrzymały dwa zeszyty Słownika stereotypów i symboli ludowych: Kwiaty i Zioła, opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ludowy „kwietnik” i ludowy „zielnik” zostały opracowane
wspólnie przez Zespół Etnolingwistyczny Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego
Bartmińskiego.
W pracach nad Słownikiem uczestniczą dwie pracowniczki IS PAN:
dr Agata Bielak oraz dr hab. Ewa Masłowska, prof. inst. Dotychczas
ukazały się: tom I: Kosmos (zeszyt 1: Niebo, światła niebieskie, ogień,
kamienie; zeszyt 2: Ziemia, woda, podziemie; zeszyt 3: Meteorologia;
zeszyt 4: Świat, światło, metale) oraz cztery zeszyty tomu II: Rośliny
(zeszyt 1: Zboża; zeszyt 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe;
zeszyt 3: Kwiaty; zeszyt 4: Zioła). W przygotowaniu są kolejne
zeszyty tomu Rośliny. Słownik stereotypów i symboli ludowych został
zaplanowany na 7 tomów, w kolejności: tom III: Zwierzęta, tom IV:
Człowiek, tom V: Społeczeństwo, tom VI: Religia, demonologia, tom
VII: Czas, przestrzeń, miary, kolory.
(Materiał ze strony internetowej IS PAN)
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POSIEDZENIE KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W dniu 30 listopada 2020 roku w części naukowej czwartego posiedzenia plenarnego Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii
Nauk wystąpili laureaci nagrody KJ PAN za wybitne osiągnięcie
naukowe w zakresie językoznawstwa: prof. dr hab. Józef Kąś (UJ)
z wykładem Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej
oraz prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS) – w imieniu zespołu
autorów – z prelekcją O metodologii „Słownika stereotypów i symboli
ludowych”.
Przypomnijmy, że decyzją kapituły konkursu nagroda KJ PAN za
rok 2019 została przyznana Słownikowi stereotypów i symboli ludowych pod redakcją Jerzego Bartmińskiego oraz Ilustrowanemu
leksykonowi gwary i kultury podhalańskiej autorstwa Józefa Kąsia.
(Materiał ze strony internetowej IS PAN)

OTWARTE ZEBRANIE ZAKŁADU
JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN
Dnia 24 listopada na otwartym zebraniu Zakładu Językoznawstwa
IS PAN dr Dorota Pazio-Wlazłowska wygłosiła referat pt. Cerkiew
w kręgu wartości rodzinnych.
Referat − sytuujący się na pograniczu aksjolingwistyki i mediolingwistyki – stanowił omówienie fragmentu badań autorki dotyczących relacji konceptu ROSYJSKA CERKIEW PRAW SŁAWNA z podstawowymi wartościami współczesnych Rosjan. Na potrzeby wystąpienia
rozważania ograniczono do konceptu RODZINA. Jako materiał wykorzystano korpus blisko 500 tekstów prasowych z lat 2011−2020.
Analiza pozwoliła na ustanowienie aksjologicznych powiązań sieciowych między badanymi pojęciami.
(Oprac. D. Pazio-Wlazłowska)
Dr Dorota Pazio-Wlazłowska − językoznawczyni, rusycystka, adiunktka w Instytucie
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół
językowego i tekstowego obrazu świata, aksjolingwistyki i mediolingwistyki. Autorka
ponad 60 artykułów naukowych. Współredaktorka 10 tomów zbiorowych. Od 2013
roku członkini sekretariatu międzynarodowego konwersatorium UR J S.

WYKŁAD DR HAB. KATARZYNY KOTYŃSKIEJ, PROF. INST.,
„TRZECI JĘZYK” W PRZEKŁADZIE: PRZYPADEK
INKRUSTACJI W TEKŚCIE UKRAIŃSKIM
W RAMACH OTWARTEGO ZEBRANIA NAUKOWEGO
ZAKŁADU LITERATUROZNAWSTWA
I KULTUROZNAWSTWA IS PAN
W dniu 17 listopada 2020 roku na otwartym zebraniu Zakładu
Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN dr hab. Katarzyna
Kotyńska, prof. inst., wygłosiła referat, w którym omówiła różne
strategie przekładowe, stosowane przy tłumaczeniu wstawek
w „trzecim języku”. Przedmiotem omawianych badań nad przekładem jest specyficzna sytuacja, kiedy w przypadku tekstu źródłowego
„język trzeci” jest elementem językowej codzienności, zarówno
w obrębie konstrukcji świata powieściowego, jak i z punktu widzenia
czytelnika. Strategie dotyczące przekładu na język polski tekstu
ukraińskiego zawierającego wstawki rosyjskie zostały zaprezentowane na szerszym tle porównawczym innych triad językowych.
Prelegentka poddała refleksji również aspekt teoretyczny: czy
rzeczywiście mamy w tej sytuacji do czynienia z „językiem trzecim”,
L3 – a także, czy i w czym może tu pomóc tłumaczowi zmierzenie się
z teorią przekładu.
(Oprac. K. Kotyńska)
Dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. inst. – pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk, ukrainistka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury ukraińskiej
i białoruskiej. Wydała m.in.: Eseiści o Lwowie: pamięć, sąsiedztwo, mity (2006), Lwów.
O odczytywaniu miasta na nowo (2015).

ZEBRANIE NAUKOWE NA TEMAT ZAGŁADY ŻYDÓW
W MIECHOWIE WIDZIANEJ OCZAMI NASTOLATKA
Dnia 19 listopada 2020 roku odbyło się kolejne cykliczne zebranie
naukowe zorganizowane przez poznańskich pracowników IS PAN.
Dr Wojciech Mądry przedstawił referat pt. Zagłada Żydów w Miechowie. Z pamiętnika nastolatka, na podstawie odnalezionego w Archiwum PAN w Poznaniu nieopublikowanego ośmiostronicowego maszynopisu sporządzonego w 1948 roku przez mającego wówczas
19 lat późniejszego profesora Andrzeja Wędzkiego. »
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Problematyka przedstawiona na zebraniu stanowi ważny głos
w trwającym wśród badaczy dyskursie na temat Zagłady. Przedstawione na nim relacje A. Wędzkiego stanowią kolejny krok do pełniejszego poznania tamtych tragicznych i często bolesnych wydarzeń.
(Oprac. W. Mądry)
Dr Wojciech Mądry – adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk. Zajmuje się historią polskich badań slawistycznych, zwłaszcza powstaniem,
rozwojem i specyfiką poznańskiego ośrodka slawistycznego w latach 1919–1939. Autor
monografii Władysław Kowalenko
–
. adacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny
na lądzie i morzu (2019).

WYKŁAD ON-LINE LUDZIE DWÓCH KULTUR –
RENEGACI CZY KULTUROWI POŚREDNICY
DR AGNIESZKI AYŞEN KAIM W RAMACH WYSTAWY
„NAMIOTY TURECKIE” NA KRAKOWSKIM WAWELU
Na zdjęciu Andrzej Wędzki
z około 1948 roku, tj. z okresu,
w którym pisał Wspomnienia
z czasów okupacji z lat 1939–45.
Ze zbiorów Archiwum PAN
w Poznaniu

Dokument ten nosi tytuł: Wspomnienia z czasów okupacji z lat 1939–
45. Prelegent wyjaśnił okoliczności, w jakich A. Wędzki stał się
świadkiem opisanych przez siebie tragicznych wydarzeń związanych
z prześladowaniami ludności żydowskiej mieszkającej na terenie
Miechowa i powiatu miechowskiego przez Niemców w latach II wojny światowej, które zakończyły się całkowitym unicestwieniem
Żydów na tym terenie. W trakcie dyskusji omówiono przedstawione
we Wspomnieniach różne postawy ludności polskiej z okolic Miechowa, a szczególnie ludności wiejskiej, dla której Holokaust stanowił okazję do wzbogacenia się, oraz młodzieży narodowości polskiej
z oddziałów Baudienstu, tzw. junaków, bezpośrednio pomagających
Niemcom w likwidacji Żydów. Zwrócono też uwagę na przedstawioną przez A. Wędzkiego ocenę akcji antyżydowskiej przez poszczególne warstwy ludności polskiej. Dr hab. Anna ngelking, prof. inst.,
podkreśliła, że Wspomnienia są niewątpliwie cennym źródłem do
dziejów Holokaustu i zasługują na publikację.

W formie live na Facebooku dnia 29 listopada 2020 roku odbył się
wykład dr Agnieszki Ayşen Kaim na temat ludzi dwóch kultur, uważanych za poturczeńców i renegatów, jednak według najnowszych
badań postrzeganych jako transkulturowych agentów, kulturowych
pośredników? »

Ali Ufki Bey Santuri – Wojciech
Bobowski, XVII wiek – muzyk,
tłumacz, uczony. Znaczek stylizowany na osmański opracowany przez Karolinę Bajkę
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Urodzeni w Chrystusie i zmarli w Allahu, brańcy i branki, jeńcy,
poturczeńcy, renegaci, bisurmanie chrześcijańskiego pochodzenia,
to często ludzie o zagmatwanych tożsamościach, „wrzuceni”
w żywioł dwóch religii i dwóch światów. Referentka próbowała się
przyjrzeć (na tyle, na ile jest to możliwe) ze współczesnej
perspektywy, jak owi dwuimienni, dwukulturowi i dwuwyznaniowi
chrześcijanie Allaha te światy godzili w sobie i w swoim życiu, jak
przekraczali granice kultur jako kulturowi pośrednicy.

analizą najważniejszych elementów konstruujących proces glottodydaktyczny. Wykłady były poświęcone przeglądowi najważniejszych metod, trendów oraz technik i środków dydaktycznych
stosowanych w nauczaniu języków obcych przez ostatnie 35 lat.
W osobnej części wystąpienia prelegent zajął się miejscem jednostek
języka osadzonych kulturowo w procesie przyswajania języka obcego i poznawania językowego obrazu świata innego narodu.

(Oprac. A.A. Kaim)
Dr Agnieszka Ayşen Kaim – orientalistka, tłumaczka języka tureckiego, pracuje
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się literaturą ustną, sztuką
widowiskową na Bliskim Wschodzie, kinematografią turecką, wpływami tureckimi na
Bałkanach, mistycyzmem muzułmańskim w literaturze i obrzędach, Polakami kategorii
gobetween w Imperium smańskim. Członkini Zarządu Europejskiej Federacji
Opowiadaczy i Stowarzyszenia „Grupa Studnia .”, w którym działa jako opowiadaczka
i animatorka kultury, realizując projekty kulturalne w kraju i za granicą. Autorka
monografii Meddah – turecki tradycyjny teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury
ustnej z kulturą widowiskową (2020) oraz autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży
Bahar znaczy Wiosna (2015).

WYKŁADY WOJCIECHA SOSNOWSKIEGO
NA UNIWERSYTECIE W GRANADZIE
W dniach 25 i 26 listopada 2020 roku na zaproszenie Katedry Filologii Greckiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Granadzie oraz
Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego w żewsku odbyły się
wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego
w ramach kursów podwyższenia
kwalifikacji pt. «Актуальные подходы в преподавании русского
языка как иностранного», w których wzięło udział 240 wykładowców języka rosyjskiego jako obcego
z 35 krajów świata.
Dr Wojciech Sosnowski wygłosił dwa
wykłady zatytułowane Spirale metodyki – sporne kwestie metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego, podczas których podzielił się

W trakcie wykładów zostały zaprezentowane materiały z bestsellerowej książki Wojciecha Sosnowskiego pt. C Россией на «ты», wydanej w moskiewskim wydawnictwie Русский язык. Курсы w 2014
roku.
(Oprac. W. Sosnowski)
Dr Wojciech Sosnowski – adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Autor
ponad 40 artykułów naukowych w dziedzinie glottodydaktyki i językoznawstwa slawistycznego. Członek Rady programowej czasopisma „Języki bce w Szkole”. Współautor:
Leksykonu odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim
(2017); Leksykonu aktywnej polskiej i ukraińskiej frazeologii (2017).
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NOWE PUBLIKACJE PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW
AGNIESZKA AYŞEN KAIM, MEDDAH, TURECKI TEATR JEDNEGO
AKTORA. SPOTKANIE TRADYCJI KULTURY USTNEJ Z KULTURĄ
WIDOWISKOWĄ, WARSZAWA: WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 2020 [SERIA: „COMMUNICARE”]
W listopadzie ukazała się monografia teatrologiczna będąca rozbudowaną wersją doktoratu dr Agnieszki Ayşen Kaim. Publikacja
została dofinansowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk.
Na okładce książki czytamy: „W świecie kultury muzułmańskiej,
gdzie teatr nie zdołał wytyczyć sobie niezależnego miejsca wśród
dziedzin sztuki, to właśnie ustność/oralność zrekompensowała jego
brak wśród sztuk performatywnych. Turecki meddah wyewoluował
z tradycyjnej formy opowiadacza w epicki teatr jednego aktora.
Fenomen tej formy odzwierciedla skomplikowaną relację pomiędzy
modelami kultury ustnej a kultury pisma. Autorka dzieli się nie
tylko efektami wieloletniej pracy badawczej, ale również swoim
doświadczeniem praktyka w ramach Stowarzyszenia «Grupa Studnia O.» na międzykulturowym pograniczu rientu i kcydentu”.

W dniu 20 listopada 2020 roku w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu
Sztuki Opowiadania Po/Piśmienni (https://festiwalopowiadania.pl) miała
miejsce promocja książki w formie dyskusji on-line. Spotkanie prowadził
prof. Paweł Rodak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
redaktor serii „Communicare” (WUW).
(Oprac. A.A. Kaim)

PAVLO LEVCHUK, TRÓJJĘZYCZNOŚĆ UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-POLSKA UKRAIŃCÓW NIEPOLSKIEGO POCHODZENIA, KRAKÓW: KSIĘGARNIA AKADEMICKA 2020 [SERIA: „GLOTTODYDAKTYKA. STUDIA LINGWISTYCZNE I PEDAGOGICZNE” 5]
W wydawnictwie Księgarnia Akademicka w Krakowie ukazała się
monografia dr. Pavla Levchuka Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia jako tom 5 serii prowadzonej przez dr. hab. Przemysława . Gębalę, prof. ucz., „Glottodydaktyka. Studia Lingwistyczne i Pedagogiczne”. Publikację pracy dofinansował nstytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Autor książki zwrócił uwagę na problem przyswajania języka polskiego
jako języka obcego przez Ukraińców
mieszkających zarówno w Polsce, jak
i na Ukrainie. Praca składa się z części
teoretycznej, będącej wprowadzeniem do badań nad trójjęzycznością
i tożsamością kulturową, oraz analizy
zebranego materiału na Ukrainie
i w Polsce w latach 2015–2017 wśród
różnych grup społecznych. W badaniach wzięło udział 1160 osób.
P. Levchuk podsumowuje, że „badania
po raz pierwszy zwracają uwagę na
wartość języka polskiego dla osób niepolskiego pochodzenia” i wskazują, iż „powoli staje się on narzędziem samorealizacji coraz większej
liczby osób”.
Zapraszamy do lektury.
(Oprac. D. Leśniewska)
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