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Spośród 176 zgłoszeń jury wybrało 24 osoby. Mentorką Niny 
Boichenko będzie dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. inst. 

Serdecznie gratulujemy! 

  

(Materiał ze  strony internetowej IS PAN) 

Nina Boichenko zajmuje się badaniami nad ukraińską migracją w Polsce po konflikcie 
zbrojnym na wschodzie Ukrainy. Analizuje procesy tożsamościowe i socjalizacyjne oraz 
schematy adaptacyjne migrantów. 

OTWARTE SEMINARIUM 
ZAKŁADU LITERATUROZNAWSTWA 
I KULTUROZNAWSTWA IS PAN  
Dnia 8 grudnia 2020 roku na seminarium Zakładu Literaturoznaw-
stwa i Kulturoznawstwa IS PAN dr hab. Katarzyna Osińska, prof. inst.,  
oraz dr Natalia Szejko (Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Etyki Le-
karskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny) przedstawiły referat pt. Zagadka zbrodni w Skotopri-
goniewsku (Analiza zdarzenia w powieści Fiodora Dostojewskiego 
„Bracia Karamazow” w perspektywie literaturoznawczej i medycznej). 

W wystąpieniu podjęto próbę przedstawienia interdyscyplinarnej 
wersji kluczowego dla fabuły zabójstwa Fiodora Karamazowa. 
Badaczki posłużyły się danymi dostępnymi w tekście literackim 
i dotyczącymi dwóch interesujących je postaci: Dymitra Karamazowa 
i Pawła Smierdiakowa.  

W swoich ustaleniach badaczki wprowadzają korektę do 
interpretacji Zygmunta Freuda, koncentrującej się na tym, który 
z braci chce zabić ojca, a nie faktycznie na tym, który to uczynił 
(Z. Freud, Dostoevsky and Parracide, 1928). Pytania, które stawiają, 
są punktem wyjścia do dyskusji: czy nauki medyczne (w tym 
przypadku psychologia kliniczna i psychiatria) mogą wspomóc 
dociekania literaturoznawcze? Czy uprawnione jest stosowanie 
narzędzi medycznych do analizy postaci i czy nie grozi to 
dyskusyjnym pomysłem stawiania diagnozy bohaterom literackim? » 
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REALIZACJA PROJEKTU O NOWYCH 
UŻYTKOWNIKACH JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 
DR. ROBERTA DAVIDA BORGESA 
W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK W RAMACH KONKURSU POLS  
W ramach konkursu POLS od 2021 roku dr Robert David Borges 
będzie realizował w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
swój dwuletni projekt pt. Nowi użytkownicy języków mniejszo-
ściowych: biegłość, odmiana i procesy zmian. 

W konkursie realizowanym w formule małych grantów dla nau-
kowców z całego świata chcących prowadzić badania w Polsce 
złożono 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do 
finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk 
humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). 

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach 
III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014–2021 w ramach 
programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpo-
wiedzialnego za badania podstawowe. 

Szczegóły znajdują się na stronie NCN:  

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols 

(Materiały ze strony internetowej IS PAN) 

UDZIAŁ DOKTORANTKI NINY BOICHENKO 
W PROGRAMIE TOPMINDS  
Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych 
doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, 
migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, prowadzonych 
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a finansowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–
2020, weźmie udział w Programie TopMinds będącym wspólną 
inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amery-
kańskiej Komisji Fulbrighta. Celem Programu jest przygotowanie 
młodych wyróżniających się naukowców do międzynarodowej 
kariery naukowej. 
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(Oprac. K. Osińska) 

Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. inst. – rusycystka w IS PAN, zajmująca się historią 
teatru rosyjskiego XX i XXI wieku, związkami teatru ze sztukami plastycznymi oraz 
zagadnieniami  transferu  kulturowego  w  relacjach   polsko-rosyjskich   i   hiszpańsko-
-rosyjskich. Autorka  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, Wachtan-
gow (2003); Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transforma-
cje (2009). 

REFERAT W RAMACH OTWARTEGO ZEBRANIA ON-LINE 
W POZNAŃSKIEJ PRACOWNI ZAKŁADU BADAŃ 
NARODOWOŚCIOWYCH IS PAN  
W dniu 10 grudnia 2020 roku dr Jacek Serwański przedstawił 
referat pt. O zaletach i wadach transformacji periodyku naukowego 
„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa“ w latach 1992–2020. » 

 
 

 
Okładka numeru tematycznego z 2006 roku 
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Zdjęcie przedstawia odtwórcę 
roli Pawła Fiodorowicza 
Smerdiakowa z 1914 roku – 
Sergieja Voronova. Źródło: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Pavel_Smerdiakov 
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Dr Jacek Serwański – filolog angielski, pracownik naukowy, redaktor, tłumacz. W latach 
1977–2020 zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk, kolejno w  Zakładzie Badań nad 
Polonią Zagraniczną PAN (1977–1992) i Zakładzie Badań Narodowościowych PAN 
(1992–2004) w Poznaniu oraz w Instytucie Slawistyki PAN (2004–2020) w Warszawie. 
Związany z periodykiem „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” przez 28 lat, od chwili 
jego powstania do roku 2020.  

NOWOŚCI WYDAWNICZE  

Agnieszka Ayşen Kaim, Ludzie dwóch kultur. Wybrane przy-
padki transgresji kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim 
w XVII, XVIII i XIX wieku, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk 2020 [Kultura na Pograniczach 15];  

https://hdl.handle.net/20.500.12528/1783   
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Prelegent zwrócił uwagę na zmiany w definiowaniu periodyku 
naukowego, tzn. różnicę pomiędzy definicją klasyczną a obecną 
ministerialną. Mówca przedstawił historię periodyku, od momentu 
ukazania się w roku 1927 jako organu Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych w Warszawie pod tytułem „Sprawy Naro-
dowościowe” aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Po 50 
latach pod egidą Zakładu Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu 
nastąpiła reaktywacja rocznika z inicjatywy profesorów Krzysztofa 
Kwaśniewskiego i Jerzego Wisłockiego, pierwszych redaktorów 
naczelnych odnowionego/wznowionego pisma. Podejmowana przez 
nie tematyka narodoznawcza nabierała w tym okresie w Polsce i na 
świecie nowej aktualności. W roku 1998 redaktorem „Spraw 
Narodowościowych. Seria nowa” został prof. dr hab. Wojciech 
Burszta. Od 2004 roku wydawcą jest Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Redaktorzy niezmiennie dążyli do 
poszerzania tytułowej tematyki, dbając o interdyscyplinarność 
pisma.  

Omawiając transformację zapowiedzianą w tytule referatu, prelegent 
wyróżnił wszystkie wydawnicze innowacje, jak otwarcie się na 
komputerową edycję materiałów, język angielski, pozyskanie 
czytelników i autorów zagranicznych oraz otwarty dostęp (Open 
Access) na platformie elektronicznej i wszystkie związane z tym 
elementy sprzyjające obiektywizacji oceny składanych tekstów. 
Wśród zalet dokonanej transformacji referent zaakcentował troskę 
o spełnianie najwyższych standardów rzetelności i oryginalności 
naukowej oraz wykreowanie pisma wśród międzynarodowej 
społeczności naukowców. Do wad zaliczył odpersonalizowanie 
kontaktów z autorami i recenzentami, które podlegają ustalonym 
wzorcom niemal urzędowej wymiany komunikatów. 

W dyskusji po referacie znalazł swe miejsce podniesiony przez 
referenta wątek celowości naukowego opracowania (np. przez 
prasoznawców) przemian profilu periodyku pod względem 
treściowym, dyscyplinarnym bądź metodologicznym. 

(Oprac. J. Serwański) 

 

W repozytorium Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk iReteslaw została 
opublikowana monografia 
dr Agnieszki Ayşen Kaim 
zatytułowana Ludzie dwóch 
kultur. Wybrane przypadki 
transgresji kulturowej Pola-
ków w Imperium Osmań-
skim w XVII, XVIII i XIX wie-
ku, będąca 15 tomem serii 
„Kultura na Pograniczach”.   

Praca jest poświęcona za-
gadnieniu wielokulturowo-
ści i transgresji kulturowej. 
W pierwszej części definiuje 
pojęcia i omawia zjawiska 
kluczowe dla materii źród-
łowej, a następnie przedsta-
wia   w  ujęciu  mikrohisto- » 
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analityków umów najmu, m.in. POROZUMIENIA, ZOBOWIĄZANIA, 
ZAWARCIA UMOWY, OBOWIĄZKU itp. Tym samym dokonała 
rozszerzenia dotychczasowych badań nad zastosowaniem 
FrameNetu do analizy języka polskiego o nowy obszar leksyki.  

Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

 

Marcin Fastyn, Stylizacja leksykalna utworów nurtu fan-
tastyczno-ludycznego Stanisława Lema w przekładach na język 
bułgarski, Warszawa: Instytut Slawistyki, Polskiej Akademii 
Nauk 2020 [Prace Slawistyczne. Slavica 149]; 

 https://hdl.handle.net/20.500.12528/1782   

 

rycznym zjawiska dwukulturowos ci w formie trzech studio w 
wybranych postaci: Wojciecha Bobowskiego (Ali U k   Bej,   II 
wiek), Salomei Reginy Pilsztynowej (  III wiek) i Konstantego 
Borzęckiego (Mustafa Dżelaleddin Pasza,  I /   wiek).  

Autorka prezentuje kulturowych pośredników ze wspo łczesnej 
kulturoznawczej perspektywy badawczej, czyli z wykorzystaniem 
istniejących teorii antropologicznych, dotyczących synkretyzmu 
kulturowego i toz samos ci w społeczen stwach wielokulturowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kategorii kulturowej transgresji.  

 

Ponadto ukazały się kolejne monografie w serii „Prace 
Slawistyczne. Slavica”: 

Agnieszka Pluwak, Ramy semantyczne w tekstach umów 
najmu – analiza konfrontatywna polsko-angielsko-niemiecka, 
Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 2020 
[Prace Slawistyczne. Slavica 148]; 

 https://hdl.handle.net/20.500.12528/1785 
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Jako 148 tom serii ukazała się 
monografia Agnieszki Pluwak 
pt. Ramy semantyczne w tek-
stach umów najmu – analiza 
konfrontatywna polsko-angiel-
sko-niemiecka, w której autorka 
przedstawiła konfrontatywną 
analizę leksyki umów najmu 
w językach niemieckim, angiel-
skim i polskim metodą se-
mantyki ramowej FrameNet, 
rozszerzoną o przykłady z Na-
rodowego Korpusu Języka Pol-
skiego. 

Opracowała zestaw 33 ram od-
powiadający zbiorowi pojęć 
i informacji poszukiwanych przez 

Kolejny, 149 tom serii, stanowi 
opublikowana książka Marcina 
Fastyna pod tytułem Stylizacja 
leksykalna utworów nurtu fanta-
styczno-ludycznego Stanisława 
Lema w przekładach na język 
bułgarski. Stanowi analizę sło-
wotwórczą i etymologiczną nie-
standardowej leksyki (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem neolo-
gizmów) wykorzystywanej przez 
Stanisława Lema w Cyberiadzie 
oraz Powtórce. Autor omówił jej 
odpowiedniki zastosowane przez 
tłumaczki na język bułgarski 
obydwu utworów oraz wybrane 
przez nie rozwiązania trans-
latorskie.  

(Oprac. D. Leśniewska) 

mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl
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NOWE PUBLIKACJE PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW   
Irena Grudzińska-Gros, Miłosz i długi cień wojny, Sejny: 
Pogranicze 2020 [Meridian]  

 

Miłosza pokazują nam, jak sprostał on ciężkim i licznym próbom 
stulecia [...]. Kierował nim odruch niezgody, niezdolność 
maszerowania w szeregu, co dziś jest szczególnie godne uwagi”.     

Publikację pracy dofinansował Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.  

(Oprac. D. Leśniewska) 

Ewelina Drzewiecka Юбилейно и модерно. Кирило-мето-
диевският разказ през социализма в България  

W monografii wydanej w języku bułgarskim przez Кирило-мето-
диевски научен център (Bułgarską Akademię Nauk) autorka 
podejmuje próbę odpowiedzi na pytania m.in. o związki między 
dyskursem naukowym i partyjnym w odniesieniu do kluczowej dla 
bułgarskiej pamięci kulturowej narracji o dziele śś. Cyryla 
i Metodego; o (nie)religijny charakter ich nowoczesnego kultu, 
a także o jego znaczenie w perspektywie tzw. komunistycznego 
nacjonalizmu. 
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W wydawnictwie Pogranicze 
w Sejnach, w serii „Meridian” 
redagowanej przez Krzysztofa 
Czyżewskiego, ukazała się książ-
ka Ireny Grudzińskiej-Gross za-
tytułowana Miłosz i długi cień 
wojny. Autorka zajmuje się 
podejściem Czesława Miłosza do 
wojennych zdarzeń i czynów, 
różniącym się od postaw glory-
fikowanych dziś przez oficjalną 
politykę historyczną, odrzucają-
cą antyfaszyzm i zastępującą go 
ahistorycznym antykomuniz-
mem i antylewicowością, dającą 
przyzwolenie na narastanie na-
cjonalizmu. Jak pisze I. Grudziń-
ska-Gross: „Życie i twórczość 
Miłosza pokazują nam, jak 
sprostał on ciężkim i licznym 
próbom stulecia [...]. Kierował 
nim odruch niezgody, 
niezdolność maszerowania w 
szeregu, co dziś jest szczególnie 
godne uwagi”.      
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Monografia jest poświęcona funkcjonowaniu narracji o śś. Cyrylu 
i Metodym oraz ich uczniach w okresie socjalizmu w Bułgarii. 
Podnosi w ten sposób problem, który do tej pory nie był przed-
miotem kompleksowych badań, choć wydaje się bardzo ważny nie 
tylko z punktu widzenia bułgarskiej tożsamości narodowej i pro-
blemów dziedzictwa kulturowego, ale także z punktu widzenia 
ideologicznego wykorzystania pamięci, zwłaszcza w warunkach 
totalitarnego reżimu. W centrum uwagi znajdują się różnorodne 
teksty naukowe i popularnonaukowe, opublikowane w latach 1944–
1989 z okazji cyrylometodejskich jubileuszy. Monografia jest próbą 
kulturologicznej interpretacji tekstów (popularno)naukowych przez 
pryzmat historii idei, która łączy perspektywy historii historiografii, 
koncepcję pamięci kulturowej w ujęciu Jana i Aleidy Assmann, 
koncepcję instytucji jako samomaskującego się kolektywu myślo-
wego w ujęciu Mary Douglas oraz myśli postsekularnej. 

Zapraszamy do lektury. 
 (Oprac. E. Drzewiecka) 
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ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie 
dla czasopism naukowych”. 

(Oprac. D. Leśniewska) 
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NOWE NUMERY CZASOPISM DOSTĘPNE NA 
PLATFORMIE CZASOPISM IS PAN 
Na Platformie czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk (ISS PAS Journals) są dostępne kolejne numery następujących 
czasopism: „Acta Baltico-Slavica” (tom 44), Adeptus” (nr 16), 
„Colloquia Humanistica” (tom 9), „Cognitive Studies | Études 
cognitives” (tom 20), „Slavia Meridionalis” (tom 20) oraz „Sprawy 
Narodowościowe. Seria nowa” (tom 52). 
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Rocznik 44 czasopisma „Acta Baltico-Slavica”, który uka-
zał się pod redakcją Zofii Sawaniewskiej-Mochowej 
i Maksima Duszkina, nosi tytuł Języki pogranicza 
bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. 
Teksty – odmiany – style – dyskursy. Głównym wątkiem 
tematycznym tomu są zjawiska językowe ujawniające się 
w różnego typu tekstach, ilustrujących terytorialne, 
środowiskowe i komunikacyjne zróżnicowanie języków 
obszaru bałtycko-słowiańskiego pogranicza: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/vie
w/119 

 
Numer 16 czasopisma „Adeptus”, zatytułowany Huma-
nistyka a rewolucja cyfrowa, pod redakcją Karoliny 
Ćwiek-Rogalskiej i Macieja Mętraka, zawiera teksty po-
święcone różnym aspektom humanistyki przedstawio-
nym w kontekście postępującej cyfryzacji. Pomysłodawcą 
numeru był dr Jakub Banasiak:    
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue
/view/122 

 

 
 
Tom 20 „Cognitive Studies | Études cognitives” pod 
redakcją Romana Roszki w tym roku wypełniają przede 
wszystkim artykuły z zakresu socjolingwistyki, ale też 
semantyki i lingwistyki korpusowej oraz lingwistyki 
konfrontatywnej w ujęciu kognitywnym: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue
/view/122 

 

 

Tom 9 czasopisma „Colloquia Humanistica” nosi tytuł 
Sephardim, Ashkenazim and Non-Jewish Peoples: En-
counters Across Europe, a ukazał się pod redakcją 
Aleksandry Twardowskiej i Katarzyny Taczyńskiej. Tom 
jest w całości poświęcony tematyce żydowskiej. Tytuło-
we „spotkania” znajdują odzwierciedlenie na kilku po-
ziomach, m.in. kontaktów żydowsko-nieżydowskich, aszkena-
zyjsko-sefardyjskich i na poziomie metodologicznym: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/v
iew/122  

 
Z kolei 20 rocznik „Slavii Meridionalis” pod tytułem Inte-
lektualiści oraz „to, co religijne”, którego redaktorkami 
prowadzącymi są Ewelina Drzewiecka i Danuta Sosnowska, 
zawiera artykuły dotyczące związków między elitami 
intelektualnymi a szeroko pojętą sferą religijną, przede 
wszystkim w perspektywie zjawisk kojarzonych z epoką 
nowoczesności w południowo- i zachodniosłowiańskim 
kontekście: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/
117  

 
Ostatni z wymienionych periodyków, 52 numer „Spraw 
Narodowościowych. Serii nowej” pod redakcją Jacka 
Serwańskiego, porusza szerokie spektrum zagadnień zwią-
zanych z nacjonalizmami w świecie, a także m.in. kwestie 
migracji oraz tożsamości na pograniczach: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/1
20   

Serdecznie zapraszamy do lektury. 

 

Publikację tomu 44 czasopisma  „Acta Baltico-Slavica” dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

 

Zadanie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 
finansowane na podstawie umowy 102/WCN/2019/1 
ze środków  
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