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PROF. DR HAB. JERZY BARTMIŃSKI (1939–2022) 
W dniu 7 lutego 2022 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, 
wybitny językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, twórca 
Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej, założyciel i wieloletni redaktor 
naczelny rocznika „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, 
prawy i szlachetny Człowiek, Mistrz i niestrudzony Nauczyciel wielu 
z nas. 

 

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński podczas konferencji EUROJOS, Nałęczów 2018.  
Fot. Katarzyna Sosnowska-Giżyńska 

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński był związany z Instytutem Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk od roku 2008. Dzięki jego inicjatywie i zaan-
gażowaniu została nawiązana ścisła współpraca naukowa między 
IS PAN a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, która zaowoco-
wała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami. Prof. Jerzy Bartmiński 
kierował  międzynarodowym  konwersatorium EUROJOS „Językowo-
-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównaw-
czym” afiliowanym przy IS PAN, Instytucie Filologii Polskiej UMCS 
i Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Sla-
wistów. Pod Jego kierownictwem i dzięki Jego zaangażowaniu kon-
wersatorium rozwinęło się w potężny międzynarodowy program 
badawczy, skupiający ponad stu dwudziestu uczonych z dwudziestu 
jeden krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. » 
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OŚWIADCZENIE RADY NAUKOWEJ, DYREKCJI ORAZ 
PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZEK INSTYTUTU 
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
Flaga Ukrainy z herbem. Fot. 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/flaga-ukrainy-z-
herbu_1179689.htm 

 

Rada Naukowa, Dyrekcja oraz pracownicy i pracowniczki Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie potępiają agresję 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyrażają głębokie współczucie 
i swoją solidarność z zaatakowanymi Ukrainkami i Ukraińcami. 
Wojna oznacza ludzką śmierć i zniszczenie dorobku cywilizacyjne-
go i kulturalnego napadniętego państwa. Wojna oznacza ludzkie 
tragedie, ale także zagładę dóbr kultury, muzeów, placówek na-
ukowych, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, zabytków stano-
wiących europejskie dziedzictwo kulturowe. Wojna oznacza cią-
gnące się latami problemy psychiczne zaatakowanych, zespół stre-
su pourazowego, oznacza zrujnowanie bogactwa przyrodniczego, 
parków i rezerwatów natury, infrastruktury turystycznej, stano-
wisk natury nieożywionej i bogatych stanowisk archeologicznych. 
Żądamy natychmiastowego zakończenia agresji i wycofania się 
z uznanych międzynarodowo granic Ukrainy. Zarazem przekazuje-
my nasze wyrazy solidarności z wszystkimi obywatelami i obywa-
telkami Federacji Rosyjskiej, którzy mimo nieludzkich represji mają 
odwagę protestować przeciwko haniebnej polityce władz swojego 
kraju. 
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Owocem pracy zespołu stał się między innymi wydawany pod re-
dakcją prof. J. Bartmińskiego „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich 
sąsiadów”, stanowiący próbę paralelnego opisu świata wartości 
słowiańskich na szerszym tle porównawczym. W latach 2012−2015 
prof. J. Bartmiński realizował w IS PAN grant Narodowego Progra-
mu Rozwoju Humanistyki „Metody analizy językowego obrazu 
świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”. Fundamental-
nym dziełem powstającym pod Jego kierunkiem w IS PAN i na 
UMCS jest „Słownik stereotypów i symboli ludowych”.  

Prof. Jerzy Bartmiński pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem 
badacza niestrudzenie dążącego do odkrycia prawdy, wytrwale 
zmierzającego do celu, konsekwentnego w działaniu. Profesor 
skupiał wokół siebie szerokie grono współpracowników, angażując 
badaczy z różnych krajów i ośrodków naukowych. Jesteśmy dumni 
i wdzięczni za to, że mogliśmy z Nim współpracować. Jego odejście 
jest dla nas ogromną stratą. Odszedł Człowiek szczególnie nam 
bliski, Autorytet, Nauczyciel, Mistrz. Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci i sercach.  

(Oprac. D. Pazio-Wlazłowska) 

DR HAB. DOROTA KRYSTYNA REMBISZEWSKA 
Z TYTUŁEM PROFESORA NAUK HUMANISTYCZNYCH 
Z radością zawiadamiamy, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 
2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pani Dorocie 
Krystynie Rembiszewskiej tytuł profesora nauk humanistycznych 
w dyscyplinie językoznawstwo.  

Serdecznie gratulujemy! 
Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska – slawistka, językoznawczyni w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jej obszar zainteresowań badawczych obejmuje 
m. in. dialektologię, onomastykę i leksykografię gwarową. Członkini Komisji Dialekto-
logicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitetu Slawistów PAN oraz 
sekretarz Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 2012–2015 
była kierowniczką afiliowanego przy IS PAN projektu: „Komputerowy system ewiden-
cji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika 
bohemizmów”. Autorka wielu artykułów, książek współautorskich oraz monografii: 
„Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie” (2002), „Dynamika rozwoju gwary 
Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku” (2006), „Słownik dialektu knyszyńskiego 
Czesława Kudzinowskiego” (2007) oraz „Gwary Mazur Wschodnich w XIX wieku (na 
podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego)” (2020). 

 

 
Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska.  

Fot. archiwum prywatne D. K. Rembiszewskiej 

JUBILEUSZ PANI PROFESOR IRENY KWILECKIEJ 
W dniu 20 lutego 2022 roku wybitna slawistka, prof. dr hab. Irena 
Kwilecka, obchodziła 97. urodziny. Pani Profesor była wieloletnią 
pracowniczką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i kierow-
niczką poznańskiej Pracowni Bohemistycznej przemianowanej póź-
niej na Pracownię Języków Zachodniosłowiańskich. Badania prowa-
dzone przez prof. I. Kwilecką koncentrowały się wokół dwóch za-
gadnień:  historii  polskich  szesnastowiecznych   przekładów  Biblii » 
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Dr Karolina Panz od kilkunastu lat zajmuje się pracą badawczą doty-
czącą losów żydowskich obywateli Polski. Pisze m.in. o historii za-
głady Żydów z małopolskich miejscowości, przybliżając szczegółowo 
losy konkretnych osób, przywracając pamięć o nich, pieczołowicie 
rekonstruując ich życie z okruchów dostępnych danych. Z odwagą 
podejmuje trudne tematy w relacji Polaków i Żydów oraz katolików 
i żydów, w tym kwestię przemocy wobec Żydów po wojnie. Dzięki jej 
publikacjom naukowym czytelnik ma możliwość poznania niezna-
nych wcześniej szczegółów, przez lata czekających na odkrycie 
w lokalnych archiwach. 

 

  
Odsłonięcie tablic z imionami ofiar Zagłady na cmentarzu żydowskim w Nowym Targu 

7 listopada 2021 roku. Fot. Jagoda Bukowska-Ziółko 

 

Dr Karolina Panz – adiunktka (post-doc) w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 
wykonawczyni w projekcie naukowym „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle 
porównawczym” (OPUS NCN, kierowniczka projektu prof. dr hab. Joanna Tokarska-Ba-
kir). Jej dorobek naukowy przekłada się na zaangażowanie społeczne, bliskie kontakty 
z rodzinami  ofiar  Zagłady,  z ocalonymi, oraz pomoc w odtwarzaniu losów ich bliskich. » 
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(m.in. rękopiśmiennych tłumaczeń biblijnych Tomasza ze Zbru-
dzewa oraz Biblii brzeskiej), a także historii łacińsko-polskiej lek-
sykografii XVI wieku (studia nad rękopiśmiennymi słownikami 
Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544). Wyniki Jej prac zyska-
ły uznanie zarówno wśród slawistów polskich, jak i europejskich. 
Życzymy Pani Profesor zdrowia i wszelkiej pomyślności! 

(Oprac. A. Łuczak) 

 
 

DR KAROLINA PANZ LAUREATKĄ NAGRODY 
IM. KS. STANISŁAWA MUSIAŁA 
W dniu 4 marca 2022 roku dr Karolina Panz, socjolożka, pracow-
niczka Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członkini Cen-
trum Badań nad Zagładą Żydów odebrała Nagrodę im. Księdza 
Stanisława Musiała, która jest przyznawana osobom zasłużonym 
dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. 

Prof. dr hab. Irena Kwilecka.  
Fot. Archiwum Polsapress 

 



 

2022 
luty 

 

4 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

Jeden dotyczy doboru tematów, teorii oraz uporządkowania w ich 
obrębie poszczególnych mechanizmów słowotwórczych opisywa-
nych w ramach badań derywatologicznych, ustrukturyzowania treści 
i interpretacji słowotwórczych, drugi zaś realizacji znaczeń hierar-
chicznych w zestawianych językach. Polsko-słoweńska perspektywa 
słowotwórcza zakreśla więc pole teoretyczne i materiałowe referatu. 
W części pierwszej prelegent skoncentrował się na porównaniu 
słoweńskiej i polskiej myśli słowotwórczej na tle słowiańskiego 
słowotwórstwa porównawczego, w części drugiej wskazał na wy-
branych przykładach możliwości konfrontacji słowotwórczej wy-
kładników hierarchiczności w obydwu językach. 

(Oprac. P. Kowalski) 

Dr Paweł Kowalski – slawista, słowenista, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk. Pola badawcze: słowotwórstwo słowiańskie, terminologia językoznaw-
cza, języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze. 

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  

W dniu 15 lutego 2022 roku, w trybie on-line, odbyło się otwarte 
seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa.  Podczas zebrania dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. inst., oraz » 

 
Dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. inst. Fot. materiały prasowe Bookforum Lviv 

 

Laureatka jest wolontariuszką Fundacji Rodziny Popielów Centrum, która realizuje 
projekt „Ludzie, nie liczby", organizuje i bierze udział w spotkaniach z młodzieżą 
i mieszkańcami Nowego Targu. Z jej inicjatywy i dzięki jej pracy w listopadzie 2021 
roku na nowotarskim cmentarzu zostało imiennie upamiętnionych 2866 osób – ofiar 
Zagłady w Nowym Targu. Wcześniej włączyła się w prace nad przywracaniem pamięci 
Żydów w Krościenku nad Dunajcem, Grybowie i Czarnym Dunajcu w ramach projektu 
„Ludzie, nie liczby”. 

OTWARTE ZEBRANIA NAUKOWE INSTYTUTU  
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
Zakład Językoznawstwa 

Dnia 22 lutego 2022 roku odbyło się otwarte seminarium Zakładu 
Językoznawstwa IS PAN, na którym dr Paweł Kowalski wygłosił 
referat: „Hierarchiczność w polsko-słoweńskiej perspektywie sło-
wotwórczej”. Punktem wyjścia rozważań w referacie była hierar-
chiczność postrzegana jako wieloaspektowa kategoria pojęciowa, 
polegająca na porządkowaniu wybranych fragmentów rzeczywisto-
ści językowej i pozajęzykowej. Hierarchiczność jako forma katego-
ryzowania zawężona do ram słowotwórczych wyznacza przynaj-
mniej dwa większe obszary tematyczne, które wiążą się z polisemią 
samej nazwy słowotwórstwa w polszczyźnie i słoweńszczyźnie.  
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Dr Paweł Kowalski podczas wykładu na Festi-
walu Nauki w 2021 roku. Fot. Kinga Capik 
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dr Tomasz Hodana (IFW UJ) przedstawili i poddali pod dyskusję 
swój projekt grantowy pt. „Polemiki religijne wokół unii brzeskiej. 
Podręcznik interdyscyplinarny z antologią tekstów źródłowych” 
(w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa”, obszar „Doskona-
łość naukowa”). Celem projektu jest opracowanie akademickiego 
podręcznika, który umożliwi czytelnikom swobodny dostęp do 
wyboru tekstów, mieszczących się w nurcie siedemnastowiecznej 
literatury polemicznej. Teksty te zostaną opatrzone komentarzami, 
w których pojawi się pogłębiona refleksja kulturoznawcza, filolo-
giczna, historyczno-kulturowa. Zaproponowane zostaną nowe 
odczytania prezentowanych tekstów, ujmowanych jako zwiercia-
dło dyskusji światopoglądowych, które powiązane były z procesa-
mi kształtowania się nowych tożsamości zbiorowych. Ich znaczenie 
wykracza daleko poza sferę religijną oraz poza wiek XVII. 

(Oprac. K. Kotańska) 

Dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. inst. – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, 
tłumaczka literatury ukraińskiej, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk. Lauretka nagrody ANGELUS dla Tłumacza przy Nagrodzie Literackiej Europy 
Środkowej za przekład powieści Oksany Zabużko „Muzeum porzuconych sekretów” 
(2013). Najnowsza książka: „Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo” (2015). 

Dr Tomasz Hodana – adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodnio-
słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił doktorat o literaturze polemicznej 
okresu unii brzeskiej, wydał książkę „Między królem a carem. Moskwa w oczach 
prawosławnych Rusinów, obywateli Rzeczypospolitej” (2008), w swoich podstawo-
wych zainteresowaniach pozostaje wierny temu okresowi. 

Zebranie pracowników poznańskiej filii IS PAN 

W dniu 24 lutego 2022 roku odbyło się na platformie zoom zebra-
nie pracowników poznańskiej filii IS PAN. Referat (będący jednym 
z efektów realizacji grantu NCN 2016/21/B/HS3/03696, „Katego-
ria rasy w myśli polskiej do 1918 r. Źródła – wyobrażenia – kontek-
sty”) zatytułowany „Aryjczycy, Słowianie, Polacy. Mity rasowe 
w polskim czasopiśmiennictwie na przełomie XIX i XX wieku” wy-
głosiła dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. inst. Na podstawie 
analizy czasopiśmiennictwa polskiego okresu zaborów zaprezen-
towała rodzime ujęcia mitów rasowych w kontekście relacji 
z Niemcami. Referentka ukazała w jaki sposób wykorzystywano 
nauki o człowieku, by udowodnić wyższość Polaków. Jako najmniej 
zmieszani przedstawiciele rasy słowiańskiej mieli oni nie tylko 
przewodzić Słowianom, ale i odnowić całą Europę.  
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Rozpowszechnianie takich poglądów nasiliło się w okresie poprze-
dzającym wybuch pierwszej wojny światowej. Miało więc raczej 
charakter obronny, choć wpisywało się w ówczesne trendy czyniące 
z domniemanej wartości danej rasy istotny czynnik wpływający na 
kształtowanie się narodów. 

Do powszechnego obiegu weszło słowo „rasa” zapożyczone z nauk 
przyrodniczych. Nie było jednak pewności, co ten termin właściwie 
oznacza, brakowało jego jasnej definicji. Stosowany był najczęściej 
jako kategoria służąca rozróżnieniu grup ludzkich podług rozmaitych 
kryteriów. Te zaś nie były jasno ustalone, co powodowało powsta-
wanie coraz to nowych klasyfikacji ras. W użycie weszły takie poję-
cia, jak „rasa germańska” i „rasa słowiańska”, oparte na kryterium 
językowym. Posługiwano się nimi również w kontekście rzekomo 
wspólnych cech fizycznych. 

Istniały równolegle dwie koncepcje mające wyjaśnić, skąd w Europie 
wzięli się Słowianie. Jedna z nich nawiązywała do indoeuropejskiego 
(aryjskiego) ich pochodzenia. Druga teoria zakładała, że kolebką 
ludów aryjskich była Europa Środkowo-Wschodnia. Na zajmowanym 
przez siebie obszarze ludność słowiańska byłaby więc ludnością 
autochtoniczną. Obydwie koncepcje posiadały konotacje polityczne: 
miały potwierdzać polskie prawa do ziem, które zagarnęli z jednej 
strony Niemcy, z drugiej zaś Rosjanie. Służyły one również udowod-
nieniu wyższości Polaków nad innymi Słowianami. Przewaga ta 
wypływać miała z „czystości typu” słowiańskiego, który miał pozo-
stać w postaci najmniej zmieszanej właśnie miedzy Odrą a Bugiem, 
czyli na pierwotnym obszarze ziem zwanych później polskimi. 

„Plemiona aryjskie” uznawano za ludy nie tylko językowo pokrewne, 
ale i za takie, które charakteryzowały się pewnymi rozpoznawalnymi 
cechami fizycznymi. Miały to być m.in. biały kolor skóry, jasne włosy, 
błękitne oczy oraz wydłużone czaszki. Tak więc oprócz Germanów 
mieli wyglądać i Słowianie. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Euro-
pę zamieszkiwały też ludy innego pochodzenia, a krzyżowanie 
wszystkich jej mieszkańców przeczyło możliwości istnienia jakich-
kolwiek czystych typów. Potwierdzały ten fakt polskie badania an-
tropologiczne. Jeśli jednak nie dawało się uzasadnić wyższości Sło-
wian i Polaków za pomocą wyróżniających ich cech fizycznych, ucie-» 
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kano się do argumentacji z dziedziny ducha i kultury, łącząc ją 
z irracjonalnymi czynnikami. Takimi były „czystość krwi” oraz „in-
stynkt rasy”, świadczące o tym, jak wielką wagę przywiązywano do 
przesłanek uznawanych za pierwotne i głęboko zakorzenione.  

W podsumowaniu prof. K. Wrzesińska stwierdziła, że piśmiennic-
two polskie przełomu XIX i XX wieku odzwierciedlało różnego ro-
dzaju poglądy, teorie i hipotezy mające wyjaśniać różnorodność 
ludzką i jej przyczyny. Nie tworzyły one spójnej całości, wręcz od-
wrotnie – dla każdego z twierdzeń można było znaleźć mu przeciw-
ne. Przede wszystkim nie było zgodności w rozumieniu samego 
pojęcia „rasa”. Nie dał również odpowiedzi na to pytanie socjolog 
Stanisław Ossowski. Postrzeganie ludzkości poprzez pryzmat owej 
niezdefiniowanej rasy sprzyjało recepcji teorii rasowych. Pojęcie 
„rasa” posłużyło do kreowania tożsamości narodowej. Megalomanię 
narodową, wzmacnianą poprzez mity rasowe, uznawano w przy-
padku polskim za potrzebną, bo scalała naród, rodziła poczucie 
dumy z przynależności do niego i motywowała do działania. Tracił 
znaczenie fakt, że opierała się ona na historycznych fałszach i nie-
wiedzy oraz powodowała ksenofobię i nietolerancję. Upowszech-
nianie treści bliskich megalomanii narodowej i teorii rasowych 
stawało się polityczną potrzebą, narzędziem sterowania masami, 
kształtowania zbiorowej świadomości, konsolidacji narodu, niestety 
w oparciu o treści pseudonaukowe, demagogiczne i rasistowskie. 

(Oprac. K. Wrzesińska) 

Dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. inst. – pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, zajmuje się problematyką narodowościową doby zaborów, w tym 
przede wszystkim relacją między ideą a praktyką polityczną, odzwierciedlającą się 
w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. Kierowniczka grantu „Kategoria rasy 
w myśli polskiej do 1918 r. Źródła – wyobrażenia – konteksty”. Autorka książek: „Obraz 
mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918–1939” 
(2002), „Kultura cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą 
wychowania a polityką” (2012).  

Slawistyczne środy 

W dniu  3 lutego 2022 roku  na platformie  zoom  dr  Adrien Quéret-
-Podesta opowiedział o „Kronice Reginona z Prüm” i jej Kontynuacji 
w środkowoeuropejskim dziejopisarstwie średniowiecznym, na 
przykładzie czeskim. 

Napisana na początku wieku X „Kronika Reginona z Prüm” jest jed-
nym z najważniejszych źródeł do poznania końca epoki karolińskiej. 
O jej popularności w średniowieczu świadczy zarówno spora liczba 
(jak na dziejopisarski tekst) rękopisów zawierających to dzieło, jak 
i fakt, że na pod koniec wieku X powstała Kontynuacja tej kroniki. 
Wyszła ona zapewne spod pióra Adalberta z Trewiru, przyszłego 
arcybiskupa Magdeburga. Wpływ „Kroniki Reginona” i jej kontynu-
acji jest również widoczny w średniowiecznym dziejopisarstwie 
środkowoeuropejskim, a mianowicie w kształtujących się w wieku XI 
czeskiej oraz węgierskiej historiografii.  

 

    
                                                                    1                                                                                                   2  

1. Kosmas z Pragi (zm. 1125), Obraz w tzw. Rękopisie Lipskim (zaginiony w czasie 
II wojny światowej).  Źródło: Wikimedia Commons; 2. Regino z Prüm (zm. 915), Rycina 

Nicolas's de Larmessin'a, Bulletin de l'Académie des sciences et des arts, II,  Amsterdam, 
Elzevier, 1682, s. 121. Źródło: Wikimedia Commons 
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 Dr Adrien Quéret-Podesta w referacie wygłoszonym podczas „Sla-
wistycznej środy” skoncentrował się  na czeskim dziejopisarstwie, 
w którym ślady wykorzystania „Kroniki Reginona z Prüm” i jej 
Kontynuacji dają się zauważyć w „Kronice Czechów” Kosmasa 
z Pragi, napisanej około 1125 roku, ale i również w kilku później-
szych dziełach o charakterze rocznikarsko-kronikarskim. 

(Oprac. A. Quéret-Podesta) 

Dr Adrien Quéret-Podesta – adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk. Obronił doktorat z historii średniowiecznej. Wykonawca  grantu  
„Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1, 
Źródła węgierskie", pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Grzesika.  Członek Komisji 
Wczesnych Dziejów Słowian im. Prof. Gerarda Labudy przy Międzynarodowym Komi-
tecie Slawistów.  

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Archiwalne numery czasopisma „Sprawy Narodowościowe. 
Seria nowa” na platformie czasopism IS PAN 

Na Platformie czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk zostało opublikowanych sześć archiwalnych numerów czaso-
pisma „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” nr 36–41 za lata 
2010–2012: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/archive  

 

 

   

Dostępne są w całości te artykuły, których autorzy wyrazili już zgodę 
na publikację swojego tekstu na otwartej licencji Creative Commons. 
W miarę uzyskiwania licencji będziemy udostępniać kolejne, obecnie 
„zamknięte” artykuły. Natomiast o ich treści można się dowiedzieć ze 
streszczeń w języku angielskim, zamieszczonych bezpośrednio na 
platformie. Zapraszamy do lektury, zwłaszcza że czasopismo nie 
znalazło się w instytutowej kolekcji RCIN.  

(Opr. D. Leśniewska) 

 

   

 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 


