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POŻEGNANIE PROFESOR VIOLETTY KOSESKIEJ- 
-TOSZEWEJ  

Dnia 5 sierpnia 2017 r. odeszła śp. Violetta Koseska-Toszewa, profe-
sor zwyczajna, doctor honoris causa Bułgarskiej Akademii Nauk, 
członkini honorowa Bułgarskiej Akademii Nauk oraz licznych gre-
miów naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 
i Rady Naukowej IS PAN.  

Profesor V. Koseska-Toszewa przez całe życie zawodowe była zwią-
zana z IS PAN, w którym pracowała od 1970 r. Jest twórczynią uzna-
nych w świecie teorii z pogranicza językoznawstwa i logiki. Zajmowa-
ła się badaniami synchronicznymi, konfrontacją językową, semantyką, 
kognitywizmem, leksykologią, leksykografią oraz lingwistyką korpu-
sową. Wraz z zespołem współpracowników opracowała podstawy 
teoretycznych badań konfrontatywnych z semantycznym językiem 
pośrednikiem. Zawdzięczamy jej także rozwój badań z zakresu języ-
koznawstwa ogólnego, zwłaszcza badań typologicznych.  Była autorką 
i współautorką ponad 500 prac naukowych, w tym wielotomowego 
dzieła o przełomowym znaczeniu teoretycznym Gramatyki konfronta-
tywnej bułgarsko-polskiej, będącej pierwszą na świecie próbą równo-
rzędnej konfrontacji języków naturalnych z wykorzystaniem seman-
tycznego języka pośrednika.  

Owocem międzynarodowej interdyscyplinarnej współpracy nauko-
wej, jaką prowadziła prof. V. Koseska-Toszewa, było założenie 
w latach dziewięćdziesiątych serii wydawniczej „Études cognitives | 
Studia Kognitywne”, która w roku 2000 została przekształcona 
w czasopismo „Cognitive Studies | Études cognitives”. Przez wiele lat 
była redaktorką naczelną tego czasopisma, a także dwóch serii wy-
dawniczych „Studiów gramatycznych bułgarsko-polskich” oraz „Se-
mantyki a konfrontacji językowej”.  

Otwarta na współpracę z naukowcami z innych dziedzin, prowadziła 
rozległą współpracę naukową z logikami, informatykami i matematy-
kami m.in. z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Politechniki Wrocławskiej. 
Współpracowała   z   naukowcami   z   zagranicy,   przede   wszystkim  

 
 

 
 

 

 

  

  

 
Prof. Violetta Koseska-Toszewa podczas obchodów jubileuszu  

60-lecia Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2014 r.  
Fot. K. Sosnowska-Gizińska  
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WYSTAWA ŚLADAMI STEFANII ULANOWSKIEJ  
W WIELONACH NA ŁOTWIE 
Życie i twórczość Stefanii Ulanowskiej – etnografki żyjącej w XIX w. – 
jest jednym z tematów międzynarodowego projektu Polsko-łotewskie 
związki kulturowe i językowe, realizowanego w IS PAN i Latvijas Univer-
sitātes Latviešu valodas institūts. Dzięki współpracy z Instytutem Języ-
ka Łotewskiego pracownicy naszego Instytutu mogą prowadzić badania 
w Łatgalii – dawnych Inflantach Polskich, które były przedmiotem zain-
teresowań S. Ulanowskiej. 

W 2016 r. Dorota K. Rembiszewska brała udział w eksploracji w powie-
cie wielońskim (Viļānu novads) we wschodniej Łotwie, która miała na 
celu udokumentowanie miejsc związanych z autorką Łotyszy Inflant 
Polskich (t. 1–3 ukazały się w latach 1891–1895 w „Zbiorze Wiadomości 
do Antropologii Krajowej Akademii Umiejętności w Krakowie”). Jednym 
z efektów badań terenowych była wystawa fotograficzna Śladami Stefa-
nii Ulanowskiej (Pa Stefānijas Ulanovskas pēdām), zorganizowana 
w muzeum regionalnym w Wielonach (Viļānu novadpētniecības mu-
zejs). Część zdjęć prezentowanych na ekspozycji wykonała Dorota 
K. Rembiszewska. 

Wernisażowi fotografii w dniu 6 sierpnia br. towarzyszyła promocja 
książki – Stefānijas Ulanovskas, Poļu Inflantijas Latvieši. Etnogrāfisks 
tēlojums. Publikacja zawiera fragmenty rękopisu Łotyszy Inflant Polskich 
(znajduje się on w zasobach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), 
które nie ukazały się w dziewiętnastowiecznym wydaniu. Część ta 
obejmuje informacje o miasteczku Wielony oraz spis nazwisk miesz-
kańców gminy Wielony.  

Otwarcie wystawy poprzedził panel dyskusyjny na temat znaczenia 
prac Stefanii Ulanowskiej dla utrwalania zwyczajów, tradycji oralnej 
oraz innych świadectw przeszłości Łatgalii.  Badaczce zawdzięczamy 
m.in. spisanie po polsku i łatgalsku stu kilkudziesięciu bajek ludowych, 
porzekadeł, zagadek z Wielon i okolic.  

 

 

 

z Bułgarskiej Akademii Nauk oraz z Narodowej Ukraińskiej Akademii 
Nauk, ale także z ośrodków naukowych w Chorwacji, Francji, Niem-
czech, Rosji, Słowacji, Słowenii i w Stanach Zjednoczonych.  

Kierowała polskim zespołem w wielkich grantach europejskich. 
W latach 2008–2010 Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki 
IS PAN, kierowany przez prof. dr hab. Violettę Koseską-Toszewą, 
uczestniczył w siódmym europejskim projekcie ramowym (FP7): 
Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Re-
search in Slavic Lexicography and Their Digital Resources 
(MONDILEX). W latach 2013–2016 ten sam Zespół pod jej kierownic-
twem uczestniczył w polskiej podsieci Clarin-PL europejskiego mię-
dzydziedzinowego projektu CLARIN (Common Language Resources 
and Technology Infrastructure).  

Była nauczycielką i mistrzynią wielu slawistów, bułgarystów, rusycy-
stów i lituanistów. Wypromowała grupę doktorów, tworząc własną 
szkołę językoznawczą.  

Za wielkie osiągnięcia naukowe została uhonorowana najwyższymi 
polskimi i bułgarskimi orderami i odznaczeniami: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, najwyższym odznaczeniem naukowym Bułgarskiej 
Akademii Nauk – Złotą Odznaką im. Marina Drinowa ze Wstęgą oraz 
Złotą Odznaką Instytutu Języka Bułgarskiego im. Profesora Lubomira 
Andrejczina, a także medalami „100 lat Bułgarskiej Akademii Nauk 
Marin Drinow” i „50 lat Slawistyki w Polskiej Akademii Nauk”. 

Profesor Violetta Koseska-Toszewa podejmowała trudne i niekon-
wencjonalne wyzwania, posiadała niezwykły dar odwagi i otwartości. 
Była zarazem człowiekiem o niepowtarzalnej osobowości, wywierają-
cym żywy i inspirujący wpływ na otaczających ją uczniów, kolegów 
i przyjaciół.   

Anna Zielińska 
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DRUGA CZĘŚĆ III BUKOWIŃSKIEGO  
FESTIWALU NAUKI 
Druga część III Bukowińskiego Festiwalu Nauki odbyła się 25 sierp-
nia 2017 r. w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Festiwal finansowany 
jest w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszech-
niającą naukę. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami meryto-
rycznymi tego międzynarodowego wydarzenia są Helena Krasowska, 
profesor IS PAN i dr Magdalena Pokrzyńska z Uniwersytetu Zielono-
górskiego. 
 

 
Henryk Smolny otwiera Bukowiński Festiwal Nauki. Fot. M. Pokrzyńska 

Organizatorami drugiej części III Bukowińskiego Festiwalu Nauki  
byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawi-
styczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regional-
ne Centrum Kultury w Pile, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa oraz 
Urząd Gminy Dzierżoniów.  

 

Materiały wybrała Beata Kubok (biuletyn@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

W panelu wzięły udział osoby od wielu lat zajmujące się spuścizną 
autorki: Lidija Leikuma (Latvijas Universitāte), Aleksej Andronov 
(Санкт-Петербургский государственный университет), Nikole 
Nau (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ivetas Dukaļ-
skas (z Rēzekne), Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju Aka-
dēmija), Dorota K. Rembiszewska (IS PAN).  

Ekspedycja i wystawa fotograficzna to etapy przygotowań do plano-
wanej na listopad 2017 r. wystawy Łatgalia i jej mieszkańcy w XIX 
wieku. Prace etnograficzne Stefanii Ulanowskiej, powstającej 
w muzeum w Wielonach, której inicjatorką i autorką projektu jest 
Dorota Rembiszewska. 

 (Oprac. Dorota Rembiszewska) 

 

 
Margarita Skangale (po lewej) – dyrektorka muzeum w Wielonach  

i prof. Dorota Rembiszewska na tle portretu Stefanii Ulanowskiej 
 podczas otwarcia wystawy 6 sierpnia br.  Fot. M. Isajeva  
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UKOŃCZENIE PRAC NAD PROJEKTEM GRANTOWYM  
Z ZAKRESU SEMANTYKI I SKŁADNI 
W połowie lipca b.r. została zakończona realizacja projektu Właściwości 
składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksyko-
graficznego  (w  perspektywie  konfrontatywnej  polsko-bułgarsko-ro-
syjskiej).  Grant realizowała grupa slawistów z polskich jednostek na-
ukowych: M. Korytkowska (kierownik projektu) – IS PAN, A. Kiklewicz 
– UWM w Olsztynie, J. Mazurkiewicz-Sułkowska – Uniwersytet Łódzki, 
A. Zatorska – Uniwersytet Łódzki. Grant, afiliowany w Instytucie Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk,  przyznany był na lata 2014–2017 przez 
Narodowe Centrum Nauki RP (nr grantu: 2013/11/B/HS2/03116). 
Zgodnie z projektem, teksty monografii i baz danych przygotowane 
zostały na nośniku elektronicznym. 

Głównym celem projektu było badanie relacji między płaszczyzną skła-
dniową a semantyczną, w którym centralną rolę odgrywają cechy cza-
sowników konstytuujących struktury zdaniowe. W efekcie badań po-
wstały bazy danych o charakterze obszernych słowników semantyczno-
-syntaktycznych z trzech języków słowiańskich – polskiego, bułgarskie-
go i rosyjskiego (uwzględniono w sumie ok. 1600 jednostek). Słowniki 
te zawierają hasła czasowników z klasy mentalnej (verba cogitandi) 
oraz emotywnej (verba sentiendi), a także zbiory tworzonych przez te 
jednostki struktur zdaniowych, ilustrowanych przykładami zdaniowy-
mi. Zastosowana w pracy podstawa teoretyczna pozwoliła nie tylko na 
egzemplifikację struktur zdaniowych, dopuszczalnych dla każdego 
z badanych czasowników w określonym znaczeniu, ale także na inter-
pretację procesów semantycznych, których efektem są poszczególne 
typy struktur. Procesy te opierają się na zjawisku kondensacji seman-
tycznej i pozwalają na brak wyrażania pewnych treści, obecnych 
w zdaniowych strukturach nieskondensowanych. Analizy oparte zosta-
ły na pogłębionej charakterystyce semantycznej badanych klas czasow-
ników, uwzględniającej ich relewantne cechy, co pozwoliło na posze-
rzenie pola obserwacji i objęcie opisem zjawisk znajdujących się na 
granicy struktur implikowanych przez poszczególne klasy. W badaniu 
uwzględnione zostały także  istotne  problemy  leksykograficzne,  doty- 

 

Działania, które miały miejsce w czasie drugiej części III Bukowińskiego 
Festiwalu Nauki, to przede wszystkim wykłady popularnonaukowe 
z serii: Kultura-Natura, Bliscy nieznajomi i oraz panele dyskusyjne. 
Dr Magdalena Pokrzyńska w ramach programu Kultura-Natura wygłosi-
ła wykład pt.: Pszczoły i ludzie. Dwa społeczeństwa – dwa światy, dr hab. 
Krzysztof Nowak zaprezentował Pojanczycy wyruszają na ziemię dzier-
żoniowską,  a Maria Zapotoczna poprowadziła panel z Bukowińczykami 
– mieszkańcami okolic Dzierżoniowa pt.: Dawne wzornictwo w bukowiń-
skiej tradycji. Festiwal spełnia ważną rolę w upowszechnianiu i popula-
ryzacji nauki w rozwoju społecznym kraju. Uczestniczyli w nim obywa-
tele Rumunii, Ukrainy, Węgier oraz Polacy – mieszkańcy Dzierżoniowa.  

Bukowińskie Festiwale Nauki przyczyniają się również do szerokiego 
rozpowszechniania międzynarodowych kontaktów naukowych. Służą 
temu zagadnienia interdyscyplinarne i międzynarodowy dobór na-
ukowców. Dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, Henryk Smolny, 
oraz burmistrz miasta, Marek Chmielewski, wyrazili chęć dalszej 
współpracy.  

(Oprac. Helena Krasowska) 

 

 

Maria Zapotoczna w trakcie panelu. Fot. M. Pokrzyńska 
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czące  wyodrębniania jednostek hasłowych słownika i zawartości 
hasła oraz jego granic, poza którymi znajdują się już jednostki poli-
semiczne wobec danej jednostki hasłowej. Zastosowany model 
opisu pozwolił autorom projektu wysunąć propozycje rozwiązań. 

W związku z tak zakreślonym polem analiz, w obszernej monografii 
objęto opisem podstawy teoretyczne przyjęte w opracowaniu, zana-
lizowano procesy semantyczno-syntaktyczne, zachodzące w po-
świadczonych w materiale strukturach zdaniowych oraz zjawiska 
przejawiania się w sposób formalny podstawowych kategorii zda-
niowych (w składniku propozycjonalnym, a także w zakresie poten-
cjalności i temporalności z aspektem semantycznym). Te ostatnie 
zjawiska rzutują na dystrybucję wykładników więzi predykacji 
głównej z zależną oraz (w wypadku kategorii aspektu semantycz-
nego) na określenie przyczyn asymetrii między zawartością zbio-
rów badanych jednostek w porównywanych językach. Przeprowa-
dzona została również analiza faktów świadczących o polisemii 
niektórych czasowników, wyodrębnione zostały również cechy, 
różniące odmianki znaczeniowe. 

W wyniku zarysowanych wyżej analiz sformułowano także wnioski 
konfrontatywne precyzujące różnice i podobieństwa między języ-
kami w poszczególnych zakresach. 

Można więc stwierdzić, że założone w projekcie cele, do których 
należała analiza i opis zależności między płaszczyzną semantyczną 
a syntaktyczną zostały zrealizowane. Praca jest także wkładem do 
rozwiązań leksykograficznych i badań konfrontatywnych. Uwzględ-
nienie w opisie relewantnych, semantycznych kategorii zdaniowych 
świadczy o przekonaniu autorów, że istotne jest poszerzanie zakre-
su badania relacji między płaszczyzną semantyczną a formalną tak, 
aby realizować stopniowo cel zintegrowanego opisu języka, obej-
mującego zarówno słownik, jak i gramatykę. 

  (Oprac. Małgorzata Korytkowska) 

 

Materiały wybrała Beata Kubok (biuletyn@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

LEKSYKON AKSJOLOGICZNY SŁOWIAN  
I ICH SĄSIADÓW 
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów pod redakcją Jerzego 
Bartmińskiego, t. 5: HONOR, redakcja Petar Sotirov i Dejan Ajdačić, 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,  Instytut Filologii Polskiej 
UMCS, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Komisja Etnolingwi-
styczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Lublin: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 

Kilka tygodni temu do rąk czytelników trafił kolejny tom Leksykonu 
aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, obejmujący 13 artykułów 
o pojęciu HONOR oraz dwa teksty wprowadzające. W publikacji odnaj-
dziemy opracowania poświęcone HONOROWI w starożytnej kulturze 
greckiej, w językach słowiańskich (polskim, słowackim, rosyjskim, 
białoruskim, ukraińskim, bułgarskim, chorwackim i serbskim) oraz 
w języku niemieckim, litewskim i greckim. Na szczególną uwagę 
zasługuje porównawczy tekst prof. Swietłany M. Tołstojowej z Insty-
tutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, w którym zesta-
wione zostały koncepty ЧЕСТЬ i HONOR. Opracowanie to jako jedyne 
w tomie jest zmodyfikowaną wersją artykułu już wcześniej publiko-
wanego, ma ono jednak fundamentalne znaczenie dla badań nad 
HONOREM, stanowi też punkt odniesienia dla wielu innych autorów 
omawianego tomu. Dlatego też redaktorzy zdecydowali się włączyć 
tekst do zbioru.  

Tom HONOR rozpoczyna wprowadzenie autorstwa prof. Jerzego Bart-
mińskiego, tekst kluczowy dla zamysłu, koncepcji i metodologii nie 
tylko omawianego zbioru, ale całego przedsięwzięcia: „Leksykon 
aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów” – co zawiera, na jakich zasadach 
się opiera, dla kogo jest przeznaczony? „Leksykon” (…) jest próbą para-
lelnego opisania świata wartości słowiańskich na szerszym tle porów-
nawczym. Tytuł „Leksykonu” jest poniekąd umowny, bo chodzi o warto-
ści podzielane nie tylko przez poszczególne narody słowiańskie, ale też 
przez ich bliższych i dalszych sąsiadów – podkreśla prof. Jerzy Bart-
miński.   
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• Moroz-Grzelak Lilla, Aleksander Wielki a macedońska idea naro-
dowa: słowiańskie losy postaci antycznej, Warszawa 2004 
(http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=10574), 

• Popowska-Taborska Hanna, Boryś Wiesław, Słownik etymologicz-
ny Kaszubszczyzny, Warszawa 1997–2010 
(http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=6833&tab=3), 

• Stieber Zdzisław, Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia, Warszawa 
1982  
(http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=41746&from=&dirids=1&ver_id
=&lp=1&QI). 

Cała kolekcja IS PAN na platformie RCIN dostępna jest na: 
http://rcin.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=57. 

 (Oprac. Ewa Wróblewska-Trochimiuk) 

NOWE GRANTY W IS PAN  

W czerwcu MNiSW ogłosiło wyniki konkursu Narodowego Progra-
mu Rozwoju Humanistyki. Wśród wniosków zakwalifikowanych do 
finansowania w module Uniwersalia 2.1 znalazły się trzy projekty 
z IS PAN: 

• Tłumaczenie na język angielski pracy Ludowe stereotypy obcowa-
nia świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej (The Linguistic 
and Cultural Stereotypes of Interaction Between the World and the 
Extraterrestrial Reality in the Polish Rural Society), dr hab. Ewy 
Masłowskiej, 
• Tłumaczenie na język angielski książki Jak mówić do Pana Boga? 
Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, 
dr hab. Ewy Golachowskiej, 
• Tłumaczenie na język niemiecki książki Mowa pogranicza. Studium 
o językach i tożsamościach w regionie lubuskim prof. Anny Zieliń-
skiej. 

(Oprac. Ewa Wróblewska-Trochimiuk) 

HONOR podobnie jak tomy Leksykonu, które ukazały się wcześniej: 
DOM (2015) i PRACA (2016), jest wynikiem badań międzynarodowego 
zespołu, pracującego pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego 
w ramach konwersatorium Językowo-kulturowy obraz świata Sło-
wian i ich sąsiadów na tle porównawczym (EUROJOS), działającego 
pod wspólnym patronatem Komisji Etnolingwistycznej przy Mię-
dzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Filologii Polskiej UMCS.  

Autorzy tekstów prezentowanych w tomie odwołują się do jednoli-
tej metodologii, która sprzyja przygotowaniu opracowań umożli-
wiających prowadzenie dalszych prac porównawczych. Teksty 
wyróżnia ujednolicony schemat kompozycyjny. Omówiono w nich 
dynamikę rozwoju pojęcia na szerszym tle historycznym, przedsta-
wiono stan badań nad nim, zaprezentowano dane źródłowe i spo-
sób ich pozyskania. Zgodnie z metodologią przyjętą w ramach kon-
wersatorium EUROJOS autorzy uwzględnili w analizie trzy typy 
danych: systemowe, ankietowe i tekstowe. Ich celem było sformu-
łowanie definicji kognitywnej HONORU, czyli pokazanie w jaki sposób 
jest on rozumiany przez użytkowników poszczególnych języków. 
Zaprezentowane w tomie definicje ujawniają bogaty i barwny języ-
kowo-kulturowy obraz HONORU Słowian i ich sąsiadów, na który skła-
da się kilka podstawowych faset i wiele cech charakterystycznych – 
podkreśla w wyczerpującym artykule wprowadzającym do tomu 
jego współredaktor, prof. Petar Sotirov. Z prezentowanych badań 
wynika, że HONOR zajmuje ważne miejsce w słowiańskim i szerzej – 
w europejskim kanonie wartości. Nie zmienia tego obecność specy-
ficznych cech narodowych, o których piszą autorzy tekstów za-
mieszczonych w Leksykonie.  

 (Oprac. Dorota Pazio-Wlazłowska) 

 

OTWARTE PUBLIKACJE NA PLATFORMIE RCIN  

Informujemy, że na platformie RCIN (w trybie open access) udo-
stępnione zostały kolejne książki pracowników Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk: 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=10574
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=6833&tab=3
http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=41746&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI
http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=41746&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI
http://rcin.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=57
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DWA PROJEKTY Z IS PAN ZAKWALIFIKOWANE DO 
FINANSOWANIA W RAMACH NARODOWEGO PRO-
GRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI  
Na podstawie rekomendacji Zespołu Doradczego – Rady Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki – Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego zakwalifikował do finansowania dwa projekty złożo-
ne przez IS PAN:  
Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa) – kierownik  pro-
jektu: dr hab. Mariola Bożena Jakubowicz  
oraz  
Testimonia   najdawniejszych  dziejów  Słowian.  Seria  łacińska,  t.  3:  
Średniowiecze,    z.    1:   Źródła   węgierskie   –   kierownik   projektu:  

prof. dr hab. Ryszard Grzesik. 

W konkursie „Dziedzictwo narodowe" NPRH udział wzięło 249 
wniosków. Finansowanie uzyskało 28 projektów. 

(Oprac. Ewa Wróblewska-Trochimiuk) 

 

„COLLOQIUA HUMANISTICA” I „SLAVIA MERIDIO-
NALIS” W BAZIE SCOPUS,  
CZYLI O WYDAWNICTWIE INSTYTUTU SLAWISTYKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
Kolejne dwa czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki Pol-
skiej  Akademii Nauk: „Colloquia Humanistica” (https://ispan.waw.pl/ 

journals/index.php/ch/issue/view/72)    oraz      „Slavia     Meridionalis” 
(https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/80) pomyślnie 
przeszły ewaluację i będą indeksowane w bazie SCOPUS. 

Indeksowane są w niej już także: „Acta Baltico-Slavica” 
(https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/81) oraz „Stu-
dia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (https://ispan.waw.pl/journals 

/index.php/sfps/issue/view/83).   

 

  

 

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawi-
styczny Ośrodek Wydawniczy) podejmuje skuteczne działania, aby 
publikowane w nim prace wpisywały się w międzynarodowy obieg 
informacji. Jako członek organizacji Open Access Scholarly Pu-
blishers Association (OASPA) wydawnictwo IS PAN publikuje 
wszystkie czasopisma afiliowane przy IS PAN (od 2014 r.) i niemal 
wszystkie monografie (od 2016 r.) wyłącznie w wersji elektronicz-
nej, w  otwartym dostępie, na wolnej licencji CC-BY 3.0 PL. Utrzymu-
je platformę czasopism ISS PAS Journals (https://ispan.waw.pl/journals 

/index.php), na której ukazuje się osiem periodyków Instytutu: „Acta 
Baltico-Slavica”, „Adeptus”, „Cognitive Studies/Études cognitives”, 
„Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowo-
ściowe”, „Studia Litteraria et Historica”, „Studia z Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej”. Dwa spośród nich – „Cognitive Studies / Études 
cognitives” i „Colloquia Humanistica” – wychodzą tylko w języku 
angielskim, kolejne dwa – „Adeptus” i „Studia Litteraria et Historica” 
– są dwujęzyczne: zawierają tłumaczenia artykułów na język angiel-
ski. Ponadto sama platforma także jest dwujęzyczna: informacje 
o czasopismach są podawane w języku polskim i angielskim, 
a wszystkie artykuły w czasopismach są opatrzone angielskimi 
streszczeniami i słowami kluczowymi. Tzw. cytowalność ułatwia 
zamieszczanie na platformie bibliografii załącznikowych w stylu APA 
6. Poza wspomnianą bazą SCOPUS, czasopisma IS PAN są obecnie 
indeksowane w następujących bazach danych: Proquest, European 
Reference Index for the Humanities Plus (ERIH PLUS), CEEOL (Cen-
tral and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), EBSCO, WorldCat.  

Na podobnych zasadach w ponadinstytucjonalnym repozytorium 
dziedzinowym iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa IS PAN”  
(http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/2) ukazują się 
cztery serie wydawnicze: „Język na Pograniczach”, „Literatura na 
Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach” i „Prace Slawistyczne – 
Slavica” , jak też książki poza seriami. 

Działalność wydawnicza w Instytucie prowadzona jest pod 
nadzorem merytorycznym Rady Naukowej IS PAN, która powołuje 
rady naukowe czasopism i serii wydawniczych oraz zatwierdza 
recenzentów. Wydawnictwo IS PAN upowszechnia bowiem tylko 
teksty zrecenzowane i zredagowane, z zarejestrowanym numerem 
DOI lub ISBN (tzw. droga złota). Informację na temat tego aspektu 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl
https://ispan.waw.pl/%20journals/index.php/ch/issue/view/72
https://ispan.waw.pl/%20journals/index.php/ch/issue/view/72
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/80
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/81
https://ispan.waw.pl/journals%20/index.php/sfps/issue/view/83
https://ispan.waw.pl/journals%20/index.php/sfps/issue/view/83
https://ispan.waw.pl/journals%20/index.php
https://ispan.waw.pl/journals%20/index.php
http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/2


 

2017 
lipiec/sierpień 

 

8 

Materiały wybrała Beata Kubok (biuletyn@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz 

Działalność wydawnicza w Instytucie prowadzona jest pod nadzorem 
merytorycznym Rady Naukowej IS PAN, która powołuje rady nauko-
we czasopism i serii wydawniczych oraz zatwierdza recenzentów. 
Wydawnictwo IS PAN upowszechnia bowiem tylko teksty zrecenzo-
wane i zredagowane, z zarejestrowanym numerem DOI lub ISBN 
(tzw. złota droga). Informację na temat tego aspektu polityki wydaw-
niczej zawiera baza Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo 

/search.php). Jednocześnie wydawnictwo przestrzega zasad dotyczą-
cych etyki publikowania, ujętych w wytycznych organizacji Commit-
tee on Publication Ethics (COPE), której jest członkiem.  

Wydawnictwo IS PAN korzysta ze środków Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego przyznawanych na działalność upowszechniającą 
naukę.  

Dorota Leśniewska 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

 
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 
Fundacja Slawistyczna we współpracy z IS PAN oraz Wydziałem Orien-
talistycznym UW zaprasza na II konferencję naukową z cyklu Antropo-
logiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej 
pt. Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy.  
 
Warszawa, 19–21 października 2017 r.,  
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Dobra 56/66, sale 256, 265. 
 

 
 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl
http://www.sherpa.ac.uk/romeo%20/search.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo%20/search.php

