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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA 
REWITALIZACJI JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W EUROPIE 
DR HAB. NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKIEJ, PROF. INST., 
ZORGANIZOWANA PRZEZ IS PAN I FS 

 
W dniach 8–9 września 2021 roku odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja „Conventional and unconventional ways of transmitting and 
revitalizing minoritized languages in the European context and bey-
ond” poświęcona tematyce zachowania i rewitalizacji języków mniej-
szościowych we współczesnym świecie. Organizatorami konferencji 
były Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawi-
styczna. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentu-
jących ośrodki naukowe w Europie i Stanach Zjednoczonych. Gośćmi 
konferencji wygłaszającymi plenarne wykłady byli: prof. Justyna 
Olko z Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową 
z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mi-
chael Hornsby z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, dr Claudia Soria z Istituto di Linguistica Com-
putazionale «A. Zampolli» Consiglio Nazionale delle Ricerche 
z Rzymu, a także dr Mary S. Linn, kuratorka Smithsonian Folklife 
z Waszyngtonu. Odbyły się też trzy panele dyskusyjne poświęcone 
zespołowym projektom badawczym, zorganizowane przez prof. Ju-
stynę Olko i dr. Bartłomieja Chromika (UW), dr Mary S. Linn oraz 
prof. Michaela Hornsby’ego (UAM). Wygłoszone zostały 23 indywi-
dualne referaty dotyczące różnych aspektów funkcjonowania i rewi-
talizacji języków mniejszościowych. » 
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NADANIE WIELKIEGO ZŁOTEGO MEDALU 
PROF. DR HAB. JOANNIE GOSZCZYŃSKIEJ 
PRZEZ REKTORA UNIWERSYTETU KOMEŃSKIEGO 
W BRATYSŁAWIE 
Dnia 24 sierpnia 2021 roku w Ambasadzie Słowacji w Warszawie 
odbyła się ceremonia wręczenia prof. dr hab. Joannie Goszczyńskiej 
Wielkiego Złotego Medalu nadanego przez Rektora Uniwersytetu 
Komeńskiego w Bratysławie, prof. JUDr. Marka Števčka, PhD. Od-
znaczenie za wieloletni, znaczący wkład w badania literatury 
i kultury  słowackiej  za  granicą oraz rozwój współpracy słowacko-
-polskiej w zakresie słowacystyki i slawistyki literaturoznawczej 
wręczał Ambasador Słowacji, Andrej Droba. 

Medal jest wyrazem uznania dla całokształtu pracy naukowej 
o trwałej, wyjątkowej wartości, stanowiącej wkład prof. Joanny 
Goszczyńskiej w rozwój edukacji i kultury obu narodów. 

             
Uroczystość nadania medalu.  Zdjęcia z archiwum prywatnego Joanny Goszczyńskiej  

(Materiał ze strony IS PAN) 

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – bohemistka i słowacystka, tłumaczka. Jej obszar 
zainteresowań to mitologia narodowa, historia idei, a także szeroko rozumiany moder-
nizm. 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 słowac-
kiej (2008); Wielkie spory małego narodu (2015). 
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Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk reprezentowała organi-
zatorka konferencji, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. 
oraz  dr   Maciej   Mętrak,   sekretarz   konferencji.   Nicole   Dołowy-
-Rybińska wzięła udział w dwóch panelach: „Who saves threatened 
languages? Examining agency in the periphery”, na którym zostały 
zaprezentowane wyniki projektu SMiLE – Sustaining Minoritized 
Languages in Europe (2018–2019), oraz „New speakers in the city: 
Language revitalization without native speakers” poświęconego 
projektowi grantowemu prof. Michaela Hornsby’ego, w którym jest 
wykonawczynią. Maciej Mętrak przedstawił wyniki badań nad 
śląskim aktywizmem w prezentacji „Teaching a contested language: 
Silesian online activism as a means of changing the status of an 
unrecognized minority”. Nicole Dołowy-Rybińska i Maciej Mętrak 
moderowali też wykłady plenarne podczas konferencji. 

W konferencji uczestniczyli również doktoranci i doktoranci „Inter-
dyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogra-
nicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”: 
Dominika Michalak, Sara Mičkec, Tymoteusz Król i Piotr Szatkow-
ski, którzy przedstawili wyniki swoich badań odnoszących się ko-
lejno do narracji uchodźczyń, rodzinnej polityki językowej na Gór-
nych Łużycach, rewitalizacji języka wilamowskiego w perspektywie 
autoetnograficznej oraz praktyk językowych pruskojęzycznej ro-
dziny w Polsce. 

Obradom odbywającym się online towarzyszyły ożywione dyskusje,  
w których brali udział zarówno uczestnicy konferencji, jak i liczne 
grono słuchaczy. 

(Materiał ze strony IS PAN) 

 

WYSTĄPIENIE DR ANNY JORROCH PODCZAS  
FESTIWALU KULTURY „CHMURY”  
W trakcie Festiwalu Kultury „Chmury” na Mazurach, w turystycznej 
miejscowości Sztynort, w remontowanym zabytkowym pałacu 
rodziny Lehndorffów, dnia 15 sierpnia 2021 roku została wygło-
szona prelekcja na temat pracy z trudną pamięcią. 

 

       
Pałac rodziny Lehndorffów i zapowiedź wydarzenia. Zdjęcia z archiwum Anny Jorroch  

Prelegentkami były naukowczynie z Instytutu Germanistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego: dr Anna Damięcka-Wójcik i dr Anna Jorroch, 
członkini zespołu badawczego LangGener przy Instytucie Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk. Organizatorką  spotkania była Hanna Wan-
dle z ramienia Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.  

Anna Damięcka-Wójcik w ramach wystąpienia pt. „Chmury pamięci / 
Erinnerungswolken” mówiła o trudnym dziedzictwie na terenie 
byłych Prus Wschodnich i o strategiach pamięci w społeczeństwie 
w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do wydarzeń okresu wojen-
nego i powojennego.  

Anna Jorroch poruszyła problem tożsamości i języków wśród osób 
dwujęzycznych urodzonych na terenie Mazur przed 1945 rokiem 
i uwarunkowań ich dwujęzyczności indywidualnej na podstawie 
literatury przedmiotu w zakresie socjolingwistyki oraz badań tere-
nowych. Podczas prelekcji prezentowane były autentyczne wypo-
wiedzi z wywiadów przeprowadzonych z mówcami, którzy opowia-
dali o swoich doświadczeniach z czasów dzieciństwa, gdy Mazury 
jako południowa część Prus Wschodnich zostały przyłączone do 
Polski. Rdzenni mieszkańcy tych regionów znaleźli się w nowym 
otoczeniu językowym, co było skutkiem opublikowanego przez Mini-» 
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Konferencja została dofi-
nansowana z programu 
„Doskonała Nauka” Mini-
stra Edukacji i Nauki. 
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VI BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI – SIERPIEŃ 2021, 
WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ  
DR HAB. HELENĘ KRASOWSKĄ, PROF. INST. ORAZ 
DR MAGDALENĘ POKRZYŃSKĄ  
Bukowiński Festiwal Nauki to coroczne przedsięwzięcie popularyzu-
jące naukę, które odbywa się od 2015 roku jako wspólna inicjatywa 
dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. inst. i dr Magdaleny Pokrzyńskiej. 
Na jego formułę składają się dwie serie wykładów popularnonauko-
wych (zatytułowane „Bliscy nieznajomi” oraz „Kultura – Natura”), 
Bukowiński dyskusyjny klub filmowy, wystawy i panele dyskusyjne, 
podczas których uczestnicy mają możliwość spotkać się i porozma-
wiać z artystami lub wysłuchać na żywo relacji świadków historii – 
ludzi o interesujących biografiach i bogatych doświadczeniach ży-
ciowych. 

Ideą Bukowińskiego Festiwalu Nauki (BFN) jest wyjście wykładow-
ców poza mury uczelni i instytucji naukowo-badawczych w celu 
upowszechniania wiedzy poza środowiskiem akademickim. Do pro-
wadzenia wykładów, dyskusji i warsztatów zapraszane są osoby, 
które na co dzień zajmują się działalnością naukowo-badawczą – 
naukowcy z uniwersytetów, z akademii nauk, pracownicy meryto-
ryczni placówek muzealnych, aktywni członkowie towarzystw na-
ukowych i in. Reprezentują oni różne dyscypliny naukowe, ośrodki 
i kraje, co przekłada się na różnorodność oferty proponowanej przez 
organizatorów.  

W sierpniu odbyły się trzy pierwsze części tegorocznego Festiwalu: 
w Bolesławcu (12.08), Nowogrodzie Bobrzańskim (14.08) i Dzierżo-
niowie (28.08). Podczas tych trzech dni wygłoszono następujące 
wykłady (według kolejności prezentacji): Sebastian Zielonka, Kru-
szyn – miejsce wielu kultur; Helena Krasowska, Polacy na Bukowinie: 
uwarunkowania społeczne – różnice i podobieństwa; Magdalena Po-
krzyńska, Śmierć, pogrzeb i żałoba w środowisku polskim na Bukowi-
nie; Krzysztof Nowak, Co nam mówią dokumenty na temat reemigracji 
Polaków z Bukowiny na Ziemię Lubuską?; Joanna Gorzelana, Aksjolo-
giczny wymiar opowieści bukowińskich; Bartosz Kuświk, Zespoły 
bukowińskie – kreatorzy kultury lokalnej na Dolnym Śląsku i Ziemi 
Lubuskiej;  Zbigniew  Kowalski,  Międzynarodowy  Festiwal  Folklory- » 
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sterstwo ds. Ziem Odzyskanych 24 czerwca 1947 roku tajnego 
okólnika, który nakazywał reagować na mówienie po niemiecku, 
nakłaniać mówców do wyjaśnień oraz prowadzić ich do punktów 
zbornych. Informatorzy nie znali wówczas polskiego, ponieważ ich 
pierwszym językiem, używanym w domowym otoczeniu w rodzi-
nie, była niemczyzna. Opowiadali o reakcjach społecznych w sytu-
acjach codziennych, o trudnościach w szkole, a nawet o problemach 
z instytucjami, których przedstawiciele stosowali przymus oraz 
przemoc, aby zmusić ich do zarzucenia mówienia po niemiecku. 
Wywiady z mówcami dwujęzycznymi zostały zarejestrowane 
w ramach projektu badawczego Beethoven 2  pt. Pokoleniowe zróż-
nicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez pol-
sko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych 
2016/23/G/HS2/04369, który jest prowadzony przy IS PAN pod 
kierownictwem prof. dr hab. Anny Zielińskiej we współpracy z nie-
mieckim zespołem z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyz-
bonie, kierowanym przez prof. Björna Hansena.  

Zainteresowanie uczestników wzbudził zarówno los rodziny Lehn-
dorffów, jak i fragmenty biografii językowych z wywiadów prowa-
dzonych w ramach eksploracji na Mazurach.  

(Oprac. A. Jorroch) 

 
Zdjęcie z archiwum Anny Jorroch  

spolitej Polskiej jezyki.amu.edu.pl przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jest autorką artykułów na temat zjawisk kontaktu językowego oraz 
kulturowego w społeczności Mazur. W 2015 roku opublikowała pracę doktorską pt. 
Die deutsche Sprache der dreisprachigen Altgläubigen in Masuren. Jest także członkiem 
zespołu badawczego projektu Beethoven 2 Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany 
morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób 
dwujęzycznych w IS PAN.  

 

Dr Anna Jorroch – germanistka, 
adiunkt w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. W swo-
jej pracy badawczej skupia się na ję-
zyku i kulturze niemieckiej na tere-
nach pogranicza, a także na badaniu 
kontaktu językowego. Beneficjentka 
stypendium badawczego w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 
w ramach którego analizowała zjawi-
ska kontaktu językowego na histo-
rycznym polsko-niemieckim pograni-
czu w regionie lubuskim. Wzięła także 
udział w projekcie badawczym nad 
dziedzictwem językowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej www.inne-
jezyki.amu.edu.pl przy Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Jest autorką artykułów na temat 
zjawisk kontaktu językowego oraz 
kulturowego w społeczności Mazur. W 
2015 roku opublikowała pracę 
doktorską pt. Die deutsche Sprache der 
dreisprachigen Altgläubigen in Masu-
ren. Jest także członkiem zespołu 
badawczego projektu Beethoven 2 
Pokoleniowe zróżnicowanie języka: 
zmiany morfosyntaktyczne wywołane 
przez polsko-niemiecki kontakt języko-
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Serdeczne podziękowania należą się Pani Helenie Marszałek – regio-
nalnej strażniczce historii, na której zaproszenie BFN zagościł 
w Bolesławcu, oraz Państwu Beucher – właścicielom Pałacu w Kru-
szynie, gdzie odbyła się pierwsza część tegorocznego Festiwalu. 

 

VI Bukowiński festiwal nauki. Fot. Robert Pokrzyński 

(Oprac. M. Pokrzyńska) 

Dr Magdalena Pokrzyńska – etnolog, socjolog. Od 1999 roku pracuje w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi badania dotyczące społeczno-kultu-
rowych problemów kształtowania się życia społecznego na obszarach pogranicza, 
pamięci społecznej i tradycjonalizmu oraz szeroko rozumianej kultury ludowej. Autorka 
licznych publikacji, między innymi książek: Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium 
rozwoju wspólnoty regionalnej (2010); Matki Sybiraczki: losy i pamięć. Polskie kobiety 
zesłane w głąb Związku Radzieckiego (z Dorotą Bazuń, Izabelą Kaźmierczak-Kałużną) 
(2012); Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – 
Ukraina (z Heleną Krasowską, Lechem Aleksym Suchomłynowem) (2018); Winiarska 
i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe (z Dorotą Angutek, 
Arturem Kinalem, Jerzym Leszkowiczem-Baczyńskim, Agnieszką Urbaniak) (2019). 

Organizatorami sierpniowych wydarzeń byli: Fundacja Slawistyczna, Gmina Nowogród 
Bobrzański, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Pałac w Kruszynie, Regionalne Centrum 
Kultury w Pile – Fabryka Emocji, Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny „Rosa”, Stowa-
rzyszenie „Res Carpathica”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 
Urząd Miasta Dzierżoniów. 

 
 

styczny „Bukowińskie Spotkania”: przykład zespołu „Rosa”; Krzysztof 
Nowak, Czerniowce znane i nieznane; Piotr Gołdyn, Felicjanki 
w Czerniowcach; Jarosław Durka, Polacy z Bukowiny w walkach 
o niepodległą Polskę w latach 1914–1921 – wybrane życiorysy; Miro-
sław Delost, Muzyka górali czadeckich na ziemi żagańskiej; Zbi-
gniew Kowalski, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Buko-
wińskie Spotkania”: przykład zespołu „Pojana”. 

 

 
VI Bukowiński festiwal nauki. Fot. Robert Pokrzyński 

 

Ponadto Sebastian Zielonka poprowadził bukowiński dyskusyjny 
klub filmowy, a Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska i Robert 
Pokrzyński przygotowali wystawę multimedialną Bukowiński Fe-
stiwal Nauki 2015–2021.  

Licznie przybyli uczestnicy wzięli aktywny udział w dyskusji. Nie 
zabrakło też wspólnego śpiewania pieśni należących do wieloet-
nicznego dziedzictwa kulturowego Bukowiny.  
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Wydarzenie było dofinansowane 
z programu „Społeczna odpowie-
dzialność nauki” Ministra Edukacji 
i Nauki.  
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ZDALNA KONFERENCJA NAUKOWA „WZAJEMNE 
ODDZIAŁYWANIE JĘZYKÓW I KULTUR W EUROPIE: 
POGRANICZA I PRZESTRZENIE KONTAKTÓW”, 
WSPÓŁORGANIZOWANA PRZEZ INSTYTUT 
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK   
W dniach 8–10 września 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wzajemne oddziały-
wania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kon-
taktów” (lit. Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir 
kontaktinės erdvės). Głównym organizatorem był Instytut Języka 
Litewskiego w Wilnie, współorganizatorem zaś – Instytut Sla-
wistyki Polskiej Akademii Nauk. Badaczki i badacze z IS PAN byli 
członkami komitetu naukowego oraz organizacyjnego konferencji, 
a także przewodniczyli sesjom tematycznym.  

 
Zdalne obrady konferencji – od lewej: prof. dr hab. Danguolė Mikulėnienė, następnie 

dyrektor Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie, dr Albina Auksoriūtė, w trakcie 
wystąpienia prof. Anny Zielińskiej (na ekranie). Fot. Kristina Kurilaitė 
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W konferencji wzięli udział badaczki i badacze z Litwy, Łotwy, Polski, 
Ukrainy oraz Japonii. W ciągu trzech dni, podczas sesji plenarnej 
i jedenastu sesji tematycznych, wygłoszono łącznie ponad 40 refe-
ratów.  

Uczestniczki i uczestnicy z IS PAN przedstawili na konferencji pięć 
referatów. Anna Zielińska w wystąpieniu zatytułowanym Zmiany 
gramatyczne wywołane przez kontakt językowy omówiła zjawisko 
nierozróżniania opozycji kategorii rodzaju w formach czasowników 
1. i 2. osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego w języku polskim, 
które  zostało odnotowane w sytuacji kontaktów językowych polsko-
-litewskich oraz polsko-niemieckich. Maksim Duszkin w referacie 
O mieszaniu się składni różnych języków w tekstach naukowych 
przedstawił pewne specjalne przypadki rozmywania się granic 
pomiędzy systemami składniowymi dwóch różnych języków. 
Małgorzata Kasner poświęciła swoje wystąpienie pt. Litewski dyskurs 
miejski w czasach przełomu niepodległościowego: ,,Regnum“ (1991–
1992), ,,Sietynas“ (1988–1991), ,,Mestelėnai“ (1991) analizie dyskursu 
miejskiego podejmowanego przez litewskie środowiska inte-
lektualno-artystyczne skupione wokół pism „Regnum” (1991–1992), 
„Sietynas” (Plejady, 1988–1991), „Miestėlenai” (Mieszczanie, 1991, 
1995, 1999). Zofia Sawaniewska-Mochowa w referacie przygo-
towanym we współpracy z Viliją Sakalauskienė pt. Litewskie i polskie 
słowniki regionalne. Ujęcie porównawcze przestawiła wyniki 
porównania makro- i mikrostruktury polskich i litewskich słow-
ników regionalnych, które powstały na przełomie XX i XXI wieku, 
z punktu widzenia ich nowatorstwa i stosunku do tradycji leksy-
kograficznej. Ewa Golachowska w wystąpieniu Słownictwo konfesyjne 
we współczesnym języku białoruskim. Język na skrzyżowaniu kultur 
i religii omówiła problem zróżnicowania słownictwa religijnego we 
współczesnym języku białoruskim. Wynika ono między innymi ze 
zróżnicowania Białorusi pod względem wyznaniowym. 

Należy dodać, że teksty niektórych wystąpień zostaną opublikowane 
w 45 tomie czasopisma „Acta Baltico-Slavica” w 2021 roku. 

(Oprac. M. Duszkin) 
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UDZIAŁ PRACOWNIKÓW IS PAN W JUBILEUSZO-
WYM 25. FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE 

 
W tegorocznej edycji Festiwalu Nauki wzięło udział aż 4 pracowni-
ków IS PAN (dr Paweł Kowalski, dr Iwa Kołodziejska, dr hab. Ewa 
Golachowska, prof.  inst., dr Agnieszka Ayşen Kaim). Festiwal ma na 
celu propagowanie i promocję nauki poprzez spotkania z naukow-
cami, którzy w przystępny sposób prezentują swoje najnowsze 
osiągnięcia, metody badawcze oraz wyzwania na przyszłość.  Dzięki 
takim spotkaniom można lepiej zrozumieć otaczający nas świat, 
a także dowiedzieć się, na jakie pytania nauka nie znalazła jeszcze 
odpowiedzi.  

 

 

  
Paweł Kowalski i słuchacze jego wykładu. Fot. Kinga Capik 

 

   
Spacer po wiślańskiej skarpie z Iwą Kołodziejską. Fot. Agnieszka Ayşen Kaim 

 

Paweł Kowalski  Hierarchie w języku  

 

Iwa Kołodziejska Ludzkie i roślinne 
historie z Podola na Wiślanej Skarpie 
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Spotkanie prowadzone przez Julię Golachowską.  

Fot. Agnieszka Ayşen Kaim 

 

  

 

 
 

  
Zajęcia ze sztuki opowiadania w Społecznej Szkole Podstawowej STO nr 11  

w Warszawie. Fot.  Małgorzata Kociołł 

 
Tematy zaprezentowane przez przedstawicieli IS PAN dotyczyły 
wielu dziedzin nauki – od nauk językoznawczych poprzez przyrodni-
cze połączone z antropologią kulturową, medyczne,  nauki humani-
styczne, społeczne aż do dyscyplin związanych ze sztuką. Spotkania 
przybrały formę debat, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych 
i gier.  

(Materiał ze strony IS PAN) 
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Julia Golachowska i Ewa 
Golachowska Polsko-
Białoruskie Spotkanie: Jak 
rozmawiać? Jak pomagać? 

 

Agnieszka Ayşen Kaim – 
zajęcia w szkole 
podstawowej na temat: 
Opowiadaczka, czyli kto? 
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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI  
Po roku przerwy, w dniach 9–12 września 2021 roku, na Placu 
Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki odbyły się plenerowe 
11. Warszawskie Targi Książki, których gościem honorowym były 
Czechy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zwyczajowo 
wziął w nich udział wraz z grupą „Świadomi Wydawcy”, tym razem 
w składzie: Amaltea, Claroscuro, Eperons-Ostrogi, Fundacja Duży 
Format, Kwiaty Orientu, Marpress, Oficyna Naukowa.  

   

 

 

 

Oferta stoiska była więc różnorodna – od literatury pięknej, w tym 
współczesnej poezji, po prace naukowe (IS PAN i Oficyna Naukowa).    

Na stoisku „Świadomych Wydawców” w sobotę 11 września 2021 
roku z czytelnikami spotkała się autorka niedawno opublikowanej 
książki Gwary Mazur wschodnich w XIX wieku (na podstawie ankiet 
Georga Wenkera do „Niemieckiego atlasu językowego”), dr hab. Doro-
ta Rembiszewska, prof. inst. Opowiedziała o badaniach nad gwarami 
mazurskimi i – na ich tle – o ankietach Georga Wenkera. Przytoczyła 
przykłady z ankiet, pytając słuchaczy, czy wiedzą lub domyślają się: 
„czego brukuje gbur?” czy „jakie klajdy nosi białka?” 

 

  
Spotkanie z dr hab. D. Rembiszewską, prof. inst. Fot. Joanna Drewniak 

 

Położenie stoiska „Świadomych Wydawców” naprzeciwko namiotu 
czeskiego oraz towarzysząca targom piękna letnia pogoda 
spowodowały stosunkowo duże zainteresowanie publiczności.  

IS PAN zaznaczył swoją obecność na WTK jeszcze w inny sposób – 
tłumaczem na spotkaniach z czeskimi autorami – gośćmi targów, jak 
też podczas istotnej dyskusji o „Rynku książki i czytelnictwie 
w Czechach i Polsce” był dr Maciej Mętrak.  

 (Oprac. D. Leśniewska) 

 

11. Warszawskie 
Targi Książki. 

Publikacje IS PAN 
na stoisku 

„Świadomych 
Wydawców”.  

Fot. Kinga Capik  
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej pod redakcją 
Pawła Kowalskiego, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk 2021 [Prace Slawistyczne. Slavica 151]. 

 
W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia pod redakcją Pawła Kowal-
skiego Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej, jako 151 tom 
serii „Prace Slawistyczne. Slavica”, nr handle: 

https://hdl.handle.net/20.500.12528/1927 

Tematyka tomu „oscyluje wokół aktualnych problemów dotykają-
cych zjawisk zarówno współczesnych, jak i dawnych, z których 
najistotniejsze to: innowacje słowotwórcze, typy i zmiany mechani-
zmów powstawania neologizmów, zjawisko globalizacji językowej, 
pragmatyczne aspekty funkcjonowania języka. Klamrą spajającą 
bogatą i różnorodną tematykę jest perspektywa komunikacyjna” (ze 
wstępu P. Kowalskiego). 

Tom stanowi pokłosie – skądinąd pierwszej w IS PAN – zdalnej 
międzynarodowej konferencji o takim samym tytule, która odbyła 
się w dniach od 8 do 10 września 2020 roku i w której wzięło udział 
29 badaczy z Austrii, Białorusi, Bośni, Chorwacji, Czech, Francji, 
Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.  

Zapraszamy do lektury. 
(Oprac. D. Leśniewska) 

 

Książka Joanny Goszczyńskiej Mroczne oblicze czeskiej literatu-
ry. Karuzela modernizmu, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 
2021.  

 
Nakładem Domu Wydawniczego Elipsa ukazała się monografia 
prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej Mroczne oblicze czeskiej literatury. 
Karuzela modernizmu. Intencją autorki jest odsłonięcie mrocznego 
oblicza czeskiej prozy modernistycznej, wypartego przez stereoty-
powe jej postrzeganie przez pryzmat klasycznych autorów (takich 
jak między innymi Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Karel Poláček), poka-
zanie odsuwanego w cień dorobku pisarzy-outsiderów (Josefa Čapka, 
Richarda Weinera, Jakuba Demla, Ladislava Klímy, Vladislava Van-
čury) i ich pokrewieństwa z europejskim modernizmem. Autorka 
traktuje modernizm jako rozległą, a zarazem pojemną formację po-
zwalającą na odsłonięcie zawartych w niej mrocznych obszarów zła, 
okrucieństwa, szaleństwa, lęków i obsesji, ale też patosu i heroizmu. 

Monografia prezentowana była w ramach projektu „Literatura na 
granicy” podczas Festiwalu Filmowego „Kino na Granicy” w Cieszy-
nie/Těšínie w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2021 roku. 

 (Oprac. J. Goszczyńska) 

Wydanie książki dofinansował IS PAN. 

 
 

 

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

 

mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1927

