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DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE  DZIAŁALNOŚCI  
FUNDACJI  SLAWISTYCZNEJ 
Dnia 3 października br. w Pałacu Staszica odbyło się uroczyste posie-
dzenie Fundacji Slawistycznej, która w tym roku obchodzi dwudzie-
stopięciolecie swojej działalności. Posiedzenie poprowadziły: dr Mał-
gorzata Kasner, prezes FS, oraz dr Elżbieta Wrocławska, przewodni-
cząca Rady Fundacji. Od 25 lat Fundacja w swojej codziennej działal-
ności i w ramach pozyskanych na drodze konkursowej środków 
wspiera badania naukowe i  upowszechnia wiedzę o językach i kultu-
rach społeczeństw zamieszkujących Słowiańszczyznę, w tym w szcze-
gólności popiera badania slawistyczne w Polsce, promuje młode po-
kolenia slawistów, współpracuje ze światowymi centrami slawistycz-
nymi, skupia wokół idei Fundacji ludzi nauki i kultury w kraju i za 
granicą. Obchody jubileuszowe to z jednej strony okazja do podsu-
mowań i możliwość podzielenia się osiągnięciami, a z drugiej – uni-
kalna okazja do spojrzenia wstecz i podziękowania osobom, które 
Fundację powołały i na co dzień ją wspierają. 

 
Członkowie Rady Fundacji, współpracownicy oraz goście obecni podczas obchodów 

jubileuszu Fundacji Slawistycznej. Fot. E. Wróblewska-Trochimiuk 

Jako pierwsza głos zabrała prof. Anna Zielińska, dyrektor Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, w którym narodziła się idea po-
wołania Fundacji Slawistycznej. 

 

 
 

 

 

  

  

W swoim wystąpieniu prof. A. Zielińska szczególnie wiele uwagi po-
święciła założycielom Fundacji, których przedstawicielki uczestniczyły 
w uroczystym posiedzeniu Rady Fundacji. Interesujące wystąpienia 
kolejnych prezes Fundacji: prof. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej (pełniła tę 
funkcję w latach 1992–1997), prof. Ireny Maryniakowej (1998–2003), 
dr hab. Katarzyny Osińskiej, prof. IS PAN (2003–2007) oraz dr hab. Ewy 
Golachowskiej, prof. IS PAN (2007–2015), były podsumowaniem kolej-
nych ważnych etapów w rozwoju Fundacji.  

Istotnym akcentem wieczoru było ogłoszenie przez Kapitułę tegorocz-
nej laureatki Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut z Dziedziny 
Slawistyki. Została nią dr Ewelina Drzewiecka z Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk – badaczka kultury i literatury bułgarskiej, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa i magister 
teologii ogólnej – za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczes-
nej. Studium przypadku (2016).    

  M. Kasner  
Prezes Fundacji Slawistycznej 

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
PONOWNIE Z KATEGORIĄ A  
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kom-
pleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-roz-
wojowej jednostek. IS PAN ponownie otrzymał wysoką kategorię A. 
Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności 
naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki 
naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. W ramach 
przeprowadzonej kompleksowej oceny Zespoły Ewaluacji przyznały 
jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia 
w ramach każdego z czterech kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, 
potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i arty-
stycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Oceny 
uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych 
kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla 
kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych 
przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia 
jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C. 

  E. Wróblewska-Trochimiuk 
Kierowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych w IS PAN 
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NOWY GRANT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI  
W IS PAN  
IS PAN jest jednym z pięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk, które 
znalazły się w gronie laureatów konkursu BEETHOVEN 2, orga-
nizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy 
z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemein-
schaft; DFG). Kierownikiem polskiego zespołu (dr Barbara Jańczak 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Anna Jorroch 
z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Felicja Księżyk z Uniwersyte-
tu Opolskiego) jest prof. Anna Zielińska, natomiast zespołu niemiec-
kiego (mgr Izabella Błaszczyk z Uniwersytetu w Ratyzbonie, 
prof. Marek Nekula z Uniwersytetu w Ratyzbonie, prof. Sandra Birzer 
z Uniwersytetu w Innsbrucku <konsultant>, prof. Bernhard Brehmer 
z Uniwersytetu w Greifswaldzie <konsultant>) jest prof. Björn Hansen 
z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Slawiści i germa-
niści z Polski i Niemiec będą wspólnie realizować projekt: Pokolenio-
we zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez 
polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych. Ce-
lem projektu jest zintegrowany opis bilingwizmu w Polsce 
i w Niemczech, uwzględniający zarówno aspekty lingwistyczne, jak 
i socjolingwistyczne. Efektem będzie korpus językowy polsko-nie-
mieckiego bilingwizmu dostępny on-line oraz publikacje. W ramach 
projektu planowane są dodatkowe zatrudnienia w obu zespołach. 

(Oprac. A. Zielińska) 

MIĘDZYNARODOWA  INTERDYSCYPLINARNA   
KONFERENCJA NAUKOWA DUSZA W AKSJOSFERZE –  
AKSJOSFERA DUSZY 
W dniach 19–21 października 2017 roku  w gmachu  Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie odbyła się druga konferencja z cyklu An-
tropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie między-
kulturowej pt. Dusza w aksjosferze – Aksjosfera duszy zorganizowana 
z inicjatywy IS PAN przy współudziale Fundacji Slawistycznej i Wy-
działu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowy 
i interdyscyplinarny charakter konferencji przyciągnął 64 referentów 
z 15 ośrodków naukowych z Polski  oraz 22 z zagranicy: Białorusi, 
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Indii, Macedonii, Rosji,  
Słowacji oraz Ukrainy.  

 

Podczas trzydniowych obrad  odbywających się w  sesjach plenarnych 
oraz w trzech sekcjach wygłoszono 64 referaty (w tym 34 przez uczest-
ników z kraju i 30 przez gości zagranicznych) w językach narodowych 
(słowiańskich) oraz w języku angielskim. Wielojęzyczność nie ograni-
czyła dyskusji, a podkreśliła interkulturowy charakter konferencji, co 
spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników. Kon-
ferencja pomyślana była jako konfrontacja dyskursów: literackiego, 
etycznego, estetycznego, historycznego wokół tych samych przedmio-
tów poznania, jakim jest problem duszy rozumianej jako aksjosfera, 
w której dochodzi do negocjowania kształtu rzeczywistości w ramach 
określonego ładu społecznego. Referaty o szerzej zakrojonej tematyce 
wygłaszane były przez reprezentantów różnych dyscyplin w sesjach 
plenarnych, stanowiły zapowiedź zagadnień węższych lub ograniczo-
nych do poszczególnych kultur, prezentowanych w trzech sekcjach.  

Po oficjalnym otwarciu konferencji i powitaniu uczestników przez  
organizatorów, obrady plenarne zapoczątkowały  trzy referaty: Doroty 
Filar Metafizyka i psychologia: dwie „wielkie narracje” o duszy i ciele, 
Agnieszki Maryniak Gdy mózg dusze odmienia – perspektywa neu-
ropsychologiczna oraz Izabelli Bukraby-Rylskiej Trzy dusze polskiego 
chłopa. Konfrontacja trzech odmiennych ujęć – lingwistycznego, neu-
ropsychologicznego oraz socjologicznego, stanowiła wprowadzenie do 
interdyscyplinarnej debaty, którą kontynuowano przez cały czas trwa-
nia konferencji.  

 

Prof. Ewa Masłowska – pomysłodawczyni  
oraz główna organizatorka konferencji podczas  uroczy-

stego jej otwarcia. Fot. Atore Technology  
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leksemu Dusza  w  świetle  współczesnych  wyrazów  bliskoznacznych,  
B. Purc-Stępniak Zaślubiny duszy z Bogiem w tryptyku „Sąd Osta-
teczny” Hansa Memlinga,  Z. Kupisińskiego Dusza i Sąd szczegółowy 
w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem, 
K. Stanek  Język – wierzenia – wartości – tureckie imiona magiczne 
z komponentem DUSZA, I. Vaňkovej Nezaprodám duši svou. Duše jako 
hodnota – k etickému profilu duše v českých písňových textech z doby 
normalizace, O. Belovej Душа как предмет этноконфессионального 
диалога. 

Problematyka waloryzacji duszy zależnie od jej konceptualizacji 
w różnych  lingwo-kulturach   obecna  była  w referatach B. Abdallah-
-Krzepkowskiej  Konceptualizacja  duszy  w     Koranie,  J.   Popielskiej-
-Grzybowskiej Dusza w starożytnych tekstach egipskich piramid, 
R. Marcinkowskiego Dusza w hebrajskich idiomach i powiedzeniach 
biblijnych, R. Boháta  My Soul Knoweth Right Well: The Biblical Defini-
tion of Soul and the Epistemology of Embodied Cognition – an Ancient 
Source of a Modern Concept, R. Grzegorczykowej Paradoksy duszy 
chrześcijańskiej, O. Frolovej  Душа в словаре, речи и сознании носи-
теля языка, M. Skab Koncept DUSZA w języku ukraińskim na tle in-
nych języków, V. Labroskiej i V. Nikolovskiej Македонската душа 
и душата во македонскиот јазик,  A. Kozhinovej Аксиологическое 
понятие души в белорусской народной культуре, I. Krishtop  
Белорусская «душа» vs. Американская «душа», L. Janovca Duše 
v českých pohádkách a pověstech, A. Pawlaka Wiara w nieśmiertelność 
duszy u schyłku chrześcijańskiej starożytności na podstawie „Dialogów” 
św. Grzegorza Wielkiego, B. Kubok Dusza luterska – próba antropolo-
gicznej interpretacji duszy w pismach Marcina Lutra, M. Kondratenki 
Интерпретация понятия ‘душа’ в севернорусских и верхненемец-
ких говорах, I. Procházkovej Zákon v duši, v srdci a v nitru je „lepší“ 
než Zákon napsaný na kamenných deskach, J. Underhilla Understan-
ding and Translating the HEART and the SOUL, J. Szadury Tchnienie 
życia – dusza w ujęciu etnolingwistycznym, J. Zaparta Dusza jako ener-
gia i substancja. Porównanie praktyk hatha-jogi i surat śabd jogi. 

Poszukiwania miejsca duszy w aksjosferze w dużej mierze wy-
kraczały poza omówione wyżej bloki tematyczne, jak  prezentacje 
ukierunkowane na duszę dziecka z perspektywy śmierci i narodzin  

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

Obrady w sekcjach ujęte były w bloki tematyczne o węższym zakresie, 
wśród których wyraźnie zarysowała się wielokulturowa proble-
matyka cierpienia (A. Rudenka Душевные болезни по данным 
английского,  китайского  и   русского   языков,     S.    Surdykowska-
-Konieczny Smutek w kulturze Iranu, S. Kuśmierczyk Wędrówka cier-
piącej duszy w filmie „Zwierciadło” A. Tarkowskiego, G. Różańska  Sztu-
ka jako „krzyk duszy” w kontekście dzieła S. Przybyszewskiego „Na 
drogach duszy” i twórczości artystycznej norweskiego artysty – 
G. Vigelanda). Wartość duszy jako takiej podejmowana była w re-
feratach: O. Makarowskiej Ценность человеческой души в зеркале 
(де)мотивационных постеров, B. Łukarskiej Rozważania o wartości 
duszy w wybranych tekstach literatury mistycznej i medytacyjnej pol-
skiego baroku, Z. Kłosa Dusza k Bogu wzdycha… Z „dusznych” sporów 
czeskiego średniowiecza, K. Stempel-Gancarczyk Dusza jako przekazi-
cielka wartości. Niektóre różnice między duszą polską i rumuńską, 
I. Chybor Dusza jako wartość: mitologiczno-chrześcijańskie wyobraże-
nia duszy we frazeologii ukraińskiej, A. Gálisovej Duša a jej axiologické 
aspekty v slovenskej frazeologii, M. Valentsovej Aксиология души по 
данным украинской фразеологии и паремиологии, M. Skaba Aксіо-
логічний аспект функціонування лексеми душа та, А. Shahniuk 
Аксиосфера души в зеркале в русских и польских пословиц 
и поговорок. 

Problematyka postawy moralnej i powinności życiowych człowieka 
z punktu widzenia duszy i jej roli w odmiennych systemach kultu-
rowych obecna była w referatach J. Jurewicz Dusza, karman i od-
powiedzialność, G. Kabakovej Душа как орган оценки и оценка души, 
C. Levisena The Axiospher of the Sjæl "soul" in Danish Discourse, 
M. Nowakowskiej  W jakim stopniu dusza jest podmiotem moralnym? – 
Człowiek i powinność wedle mimamsa, S. Pruthi The Concept of Self and 
Ethics in Śaṅkara’s Philosophy, T. Nakayi Axiologické aspekty 
japonského pojmu KOKORO, D. Wasilewskiej Paradoksy w dźiwy go-
swamina koncepcji duszy, drogi do doskonałości oraz wyzwolenia, 
A. Moroza Душа грешная. Концепт души и греха в восточ-
нославянском религиозном фольклоре, J. Panasiuk Wartości etyczne 
chrześcijańskiej duszy. Utwory o umierającym grzeszniku z późno-
barokowych kancjonałów katolickich, E. Masłowskiej, Miłosierdzie – 
jako przepustka duszy do nieba, I. Bukrackiej Przymiotniki pochodne od  
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-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej zapocząt-
kowane dwutomową monografią: t. 1: Dusza w oczach świata, Warsza-
wa 2016:  

http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/56;  

t. 2: Świat oczyma duszy, Warszawa 2016: 

http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/61.  

Książka  wydrukowana dostępna na sklepie internetowym IS PAN: 

http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia/. 
 (Oprac. E. Masłowska) 

WYKŁAD PROF. ANNY ZIELIŃSKIEJ W WIEDNIU 
Dnia 21 października 2017 roku w siedzibie Stacji Naukowej PAN 
w Wiedniu Polonia austriacka obchodziła II Polonijny Dzień Dwuję-
zyczności w Austrii. Organizatorem uroczystości było pismo Polonii 
austriackiej „Polonika” przy współpracy ze Stacją Naukową PAN 
w Wiedniu. Gośćmi honorowymi wiedeńskiej uroczystości byli: Joanna 
Fabisiak, poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą, Jolanta Róża Kozłowska, ambasador 
RP w Wiedniu, Anna Aleksandra Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą, Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Polskiej 
Szkoły im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz 
prof. Anna Zielińska, dyrektor IS PAN w Warszawie. 

 
Prof. Anna Zielińska (druga z lewej)  w trakcie dyskusji.  

Fot. M. Michalski 

 

(I. Borkowskiego Na tropach duszy w literaturze tanatycznej adreso-
wanej dla najmłodszych; L. Saicovej Římalovej The Axiosphere of the 
Child´s Soul in the Discourse of Young Mothers). Przedmiotem zaintere-
sowania był też status dusz zwierzęcych, przedstawiany z różnych 
perspektyw:  folklorystycznej – skonfrontowanej z doktryną chrześci-
jańską  w  referacie S. Marjanić Folklore Notions of Soul as an Animal: 
Folklore Christianity as the Counterpoint to the Data of Christianity oraz 
wierzeniowo-obrzędowej w wystąpieniu  R. Zawiszy Pochówki zwierząt 
w tradycyjnych wierzeniach i praktykach u Jakutów. Problem wiary 
i religii w dyskursie dialektologicznym podjęła E. Kogan Вера и религия 
в диалектном дискурсе. 

Różnorodność ujęć  pojawiła się zwłaszcza w literackich i artystycznych 
interpretacjach duszy z perspektywy głównych nurtów epoki, uwarun-
kowanych gatunkiem tekstu, w referatach: H. Chalupovej Haunted Bo-
hemia. The Early Modern Czech Ghosts, L. Bagińskiej Językowy obraz 
duszy w młodopolskich ekfrazach inspirowanych dziełami malarskimi 
A. Böcklina, A. Belaja «Дзве душы» як філасофска-псіхалагічны і эс-
тэтычны феномен пераходнай эпохі, A. Kotina Aksjologia duszy 
w baśniach artystycznych niemieckiego romantyzmu, K. Arciszewskiej 
Obraz duszy w przedwojennej polskiej prozie ezoterycznej, A. Koryckiej 
Film Aleksandra w reż. A. Sokurowa jako obraz ścierania się pierwiast-
ków kobiecych i męskich we wnętrzu człowieka. 

Transdyscyplinarne dyskusje ukierunkowane były na poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, jakie wartości stanowią dziś – i stanowiły daw-
niej – źródło poznania i kształtowania tożsamości – zarówno własnej 
(indywidualnej), jak też zbiorowej? Jak funkcjonuje pamięć kulturowa 
w procesie kontekstowego, wielowymiarowego poznawania  i kreowa-
nia rzeczywistości? W jakim sensie dusza człowieka pełni rolę wy-
znacznika postaw życiowych i jaki ma wpływ na funkcjonowanie jed-
nostki we współczesnym świecie?  

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją polskich i zagra-
nicznych środowisk naukowych obrady były bezpośrednio transmito-
wane, a ich rejestracja zostanie udostępniona w repozytorium IS PAN 
iReteslaw. W wolnym dostępie w repozytorium IS PAN opublikowane 
zostanie monograficzne opracowanie prezentowanych na konferencji 
materiałów, które stanowić  będzie  kontynuację  serii  Antropologiczno- 
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Naukową część programu rozpoczął wykład prof. Anny Zielińskiej 
pt. Języki, emocje i ideologie. O badaniach nad dwujęzycznością. 
W wykładzie zostały przedstawione dwa nurty badawcze. Pierwszy 
– zainicjowany przez Uriela Weinreicha – wywodzący się ze struk-
turalizmu językoznawczego i socjologicznego oraz drugi pochodzą-
cy z antropologii kultury i oral history, koncentrujący się na badaniu 
biografii językowych osób dwujęzycznych. Po wykładzie odbył się 
panel dyskusyjny z udziałem specjalistów: prof. Anny Zielińskiej 
(IS PAN), dr. Przemysława Chojnowskiego (Instytut Slawistyki 
Uniwersytetu Wiedeńskiego), mgr Viktorii Majzlan (Instytut Slawi-
styki Uniwersytetu Wiedeńskiego), mgr Ireny Köstenbauer (Szkoła 
Języka Angielskiego w Wiedniu). Panel poprowadziła Ewa Stein-
hardt z redakcji „Poloniki”. Omówione zostały m.in. zagadnienia: Co 
jest najważniejsze przy wychowaniu dziecka dwujęzycznego? Jak 
uczyć języka polskiego dzieci wychowywane przez małżeństwa 
mieszane? W jakim stopniu i jak często należy poprawiać błędy, gdy 
dziecko miesza języki? Jak reagować, gdy mówimy do dziecka po 
polsku, a ono odpowiada nam po niemiecku? Czy dwujęzyczność 
przeszkadza, czy pomaga dzieciom w nauce? Jaki wpływ ma prestiż 
danego języka na proces jego przyswajania? Polaków, którzy brali 
udział w dyskusjach interesowały także kwestie poprawności języ-
kowej.   

 (Oprac. A. Zielińska) 

Prof. dr hab. Anna Zielińska – językoznawca, dialektolog, dyrektor Instytutu Slawistyki 

Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu artykułów oraz  publikacji (m.in. Wielo-
języczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa 1996; Mniejszość 
polska na Litwie kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne,  Warszawa 2002; Mowa 
pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa 2013).   

DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA NA KONFERENCJI 
W BRUKSELI 
W dniach 5–7 października 2017 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska 
uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej „Imagina-
tions/Relations et représentations réciproques dans les littératures 
et cultures de langues tchèque et allemande” w Brukseli. Konferen-
cja, zorganizowana przez Université Libre de Bruxelles (ULB), miała 
na celu konfrontację wzajemnych wyobrażeń Czechów i Niemców 
w tekstach literackich z zakresu literatury czeskiej, niemieckiej 
i austriackiej. 

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

W referacie pt. Broken Taboo or Leitmotiv? Newest Literary Represen-
tations of the Expulsion in Czech Literature and the Dialogue with 
Their Predecessors dr Karolina Ćwiek-Rogalska poruszyła problem 
ciągłości literackiego obrazu wysiedleń ludności niemieckojęzycznej 
z Czechosłowacji po roku 1945 oraz jego znaczenia dla kultury cze-
skiej. W konferencji wzięli udział bohemiści i germaniści z Niemiec, 
Czech, Belgii, Austrii, Francji i Stanów Zjednoczonych. 

(Oprac. K. Ćwiek-Rogalska) 

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska jest adiunktem w IS PAN, bohemistką i antropolożką. Zajmu-
je się przemianami krajobrazu kulturowego w dawnej Czechosłowacji oraz w Polsce po 
wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Obecnie pracuje nad monografią Zapamię-
tane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian. 

WKŁAD IS PAN W ROZWÓJ STUDIÓW  
BUKOWINOZNAWCZYCH 
Doktorantka IS PAN Karina Stempel-Gancarczyk wzięła udział 
w dniach 29–30 września br. w organizowanej w Rumunii i na Ukra-
inie międzynarodowej konferencji Bucovina şi bucovinenii în istorie 
(A XXV-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice. Conf-
erință consacrată împlinirii a 25 de ani de la înființarea Institutului 
„Bucovina” al Academiei Române, Rădăuţi/Radowce 29.09 – Czer-
niowce 30.09.2017), na której wygłosiła referat pt.: Graiurile polone-
ze în Bucovina românească – trecut și prezent (o schiță a problemei) 
(Polskie gwary na Bukowinie rumuńskiej – historia i dzień dzisiejszy 
[zarys problematyki]). 

 
K. Stempel-Gancarczyk pod-

czas wystąpienia.  
Fot. S. Kapałka 

5 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl


 

2017 
październik 

 

 

6 

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

Monografia obejmuje 9 rozdziałów, apendyks zawierający materiał 
źródłowy, a także wstęp autorstwa prof. Ireny Grudzińskiej-Gross. 
Wydanie książki w języku angielskim zostało sfinansowane z grantu 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Książka jest dostępna na: 
www.peterlang.com/view/product/19245. 

 (Oprac. A. Kurowicka) 

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury, literaturoznawczyni 
w IS PAN. Autorka monografii: Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soterio-
logiczne, Wrocław 1997; Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficz-
nych, Kraków 2000; Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008. Członek 
Rady Naukowej IS PAN, redaktor naczelna pisma „Studia Litteraria et Historica”, wy-
dawanego przez IS PAN.  

O NOWEJ KSIĄŻCE NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKIEJ 
W FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 
Dnia 11 października 2017 roku w siedzibie Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej (FNP) odbyła się dyskusja wokół nowej książki dr Nico-
le Dołowy-Rybińskiej Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe 
i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy 
(Toruń 2017, seria „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”). 
Promocja książki została zorganizowana przez FNP i za-
początkowała cykl wydarzeń „Wielogłos o monografiach. Spotkania 
w Fundacji”. Dyskutantami, oprócz autorki, był prof. Tomasz Wi-
cherkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, językoznawca, 
specjalista polityki językowej i problematyki zagrożonych języków, 
oraz Tymoteusz Król, etnograf, aktywista językowy, rewitalizator 
języka wilamowskiego. Spotkanie rozpoczął prof. Włodzimierz 
Bolecki, wiceprezes FNP, który przedstawił serię i powiedział o po-
trzebie wspierania nauk humanistycznych.  

W problematykę mniejszości językowych wprowadził uczestników 
prof. Tomasz Wicherkiewicz, opowiadając, dlaczego języki stają się 
zagrożone i jak można temu przeciwdziałać. Następnie dr Nicole 
Dołowy-Rybińska przedstawiła swoje badania, które stały się pod-
stawą książki, prowadzone wśród czterech mniejszości językowych 
Europy: Kaszubów w Polsce, Górnołużyczan w Niemczech, Bretoń-
czyków we Francji oraz Walijczyków w Wielkiej Brytanii. 

W konferencji uczestniczyli naukowcy m.in. z Rumunii, Ukrainy, 
Niemiec i Mołdawii. 25. konferencja naukowa organizowana przez 
Instytut „Bukowina” z Radowiec (Rumunia) była jednocześnie jubi-
leuszem. Instytut, ściśle związany z Akademią Rumuńską, prowadzi 
badania bukowińskie od 25 lat i pogłębia wiedzę na temat regionu, 
organizując coroczne sesje naukowe oraz wydając czasopismo 
„Analele Bucovinei”. Referat przedstawiony przez doktorantkę 
IS PAN został przygotowany w ramach grantu Mowa polska na 
Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa 
kulturowego.  

(Oprac. K. Stempel-Gancarczyk) 

Mgr Karina Stempel-Gancarczyk jest doktorantką IS PAN. Uczestniczy w projekcie 
Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa kultu-
rowego (finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 
grantu: 1bH 15 0354, kier. dr hab. H. Krasowska, prof. IS PAN), afiliowanym przy 
IS PAN. 

POGROM CRIES – ESSAYS ON POLISH-JEWISH  
HISTORY, 1939–1946.  PUBLIKACJA KSIĄŻKI  
PROF. JOANNY TOKARSKIEJ-BAKIR  
W JĘZYKU ANGIELSKIM  

             

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia autor-
stwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir pt. Pogrom Cries – Essays on 
Polish-Jewish History, 1939–1946. Książka została wydana w ramach 
prestiżowej serii Eastern European Culture, Politics and Societies 
pod redakcją Ireny Grudzińskiej-Gross i Andrzeja W. Tymowskiego.                            
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Autorka przedstawiła też kolejnego dyskutanta, Tymoteusza Króla, 
dziękując mu za przyjęcie zaproszenia do udziału w dyskusji. 
Autorce szczególnie zależało na obecności na promocji młodego 
rewitalizatora języka wilamowskiego, gdyż był on inspiracją kon-
cepcji pracy nad portretem młodych aktywistów językowych. Ty-
moteusz Król z wielką pasją – jak przystało na aktywistę – opowie-
dział o sytuacji języka wilamowskiego, o podejmowanych przez 
siebie i innych działaniach na rzecz języka, ale też prześladowa-
niach, które dotknęły wilamowian i stały się przyczyną przerwania 
międzypokoleniowej transmisji tego języka. Poruszone przez Tymo-
teusza Króla kwestie stały się podstawą żywiołowej dyskusji wokół 
problematyki natywnych i nowych użytkowników języków mniej-
szościowych, rewitalizacji języków i problemów, z jakimi spotykają 
się społeczności posługujące się tymi językami, kwestii działań od-
dolnych i odgórnych prowadzonych na rzecz języków i kultur 
mniejszości oraz roli samych aktywistów w procesie zachowania 
bogactwa językowego i kulturowego świata. Ostatnim zagadnie-
niem stała się kwestia konieczności i konsekwencji zaangażowania 
badaczy zajmujących się społecznościami mniejszościowymi 
w sprawy, o które walczą badane przez nich społeczności. W dys-
kusję nad tą sprawą włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania, 
komentując i zadając pytania autorce książki oraz zaproszonym 
gościom. Jako ostatnia głos zabrała prof. Jadwiga Zieniukowa, eme-
rytowana profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 
która zwróciła uwagę na wagę i aktualność podjętych przez dr Nico-
le Dołowy-Rybińską badań oraz opowiedziała anegdoty ze swoich 
badań terenowych. Po oficjalnej części spotkania, przy lampce wina 
i poczęstunku, trwały rozmowy wokół kwestii mniejszości języko-
wych. 

 (Oprac. N. Dołowy-Rybińska) 

 
Od lewej: Tymoteusz Król, dr Nicole Dołowy-Rybińska,  

prof. Tomasz Wicherkiewicz.  Fot. W. Rybiński 

 

Dr Nicole Dołowy-Rybińska, kulturoznawczyni i socjolingwistka, adiunkt w IS PAN 
i wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN. Zajmuje się problematyką 
języków i kultur mniejszościowych w Europie. Jej poprzednie publikacje to Języki 
i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011; 
Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010; Kachoubes de Poméranie,  Brest 2010). 

„SLAVIA MERIDIONALIS” 
Miło nam poinformować, że siedemnasty numer czasopisma „Slavia 
Meridionalis" jest już dostępny na platformie:  

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/88.  

Najnowszy numer czasopisma, którego redaktorkami prowadzącymi 
są dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN, dr Anna Boguska, 
dr Ewelina Drzewiecka i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, nosi tytuł: 
Transfer idei i słowiańskie Bałkany i jest poświęcony problematyce 
historii idei na gruncie południowosłowiańskim. Inspiracją dla re-
daktorek był realizowany w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk grant  pt.  „Idee wędrowne  na słowiańskich Bałkanach (XVIII–
–XX w.)” (NCN, 2014/ 13/B/HS2/01057). 

W tekstach, które składają się na niniejszy numer, uwagę autorów 
przyciągnęła między innymi etniczna, religijna i polityczna złożoność 
społeczeństw południowej Słowiańszczyzny i kultur pozostających 
z nią w dialogu. Nakładające się na wewnętrzną mozaikę zewnętrz-
ne, niezwykle zróżnicowane oddziaływania prowadziły do dysonan-
sów poznawczych, potęgowanych lub czasem (przewrotnie) niwe-
lowanych w wyniku wpływu kultur-pośredników. W dobie nowo-
czesności (ale przecież nie tylko) lokalnej adaptacji konkretnych idei 
nierzadko towarzyszyło bowiem równoległe zjawisko „infekowania” 
nowych odbiorców przesądami merkurianów. Różnorodność, poli-
semantyczność implantowanych z zewnątrz wzorów klasyfikowania 
zjawisk stawała się źródłem inspiracji, przemian cywilizacyjnych, ale 
także budzących frustrację aporii, wynikających z bezradności ludz-
kiego rozumu wobec chaosu świata. Wspólnym mianownikiem tek-
stów prezentowanych w tym numerze „Slavii Meridionalis” jest więc 
przede wszystkim próba uchwycenia różnych idei in statu viatoris, 
a w ślad za tym głębsze zrozumienie zagadek przeszłości. 

Zapraszamy do lektury! 
(Redakcja SM) 
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BADANIA HISTORII IDEI NA POŁUDNIOWEJ  
SŁOWIAŃSZCZYŹNIE   
Podczas pierwszego seminarium naukowego Zakładu  Literaturo-
znawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk w roku akademickim 2017/2018 dr Ewa Wróblewska-Tro-
chimiuk wygłosiła 24 października br. referat pt. Od ruchu społecz-
nego do czystek etnicznych. Idea rewolucji w chorwackim kontekście 
kulturowym. Wystąpienie poświęcone było porównaniu wydarzeń 
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nazywanych 
Chorwacką Wiosną, z procesem tworzenia nowoczesnego państwa 
chorwackiego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.  

 
Po lewej: Demonstracje studenckie w czerwcu 1971 roku. Studenci razem 

z przedstawicielami innych grup społecznych domagają się reformy państwa. Wszystkie 
zmiany mają się jednak odbywać pod banderą jugosłowiańską. Źródło: enciklopedija.hr  

Po prawej: W 1991 roku proklamowana zostaje niepodległość Chorwacji. Jej pierwszy 
prezydent Franjo Tuđman realizuje jednak zupełnie inny model Chorwacji niż ten, 

o którym marzyli jego koledzy dwadzieścia lat wcześniej. Źródło: www.franjotudjman.hr 

 

Autorka zderzyła ze sobą te dwa wydarzenia, pokazując, że chociaż 
oba stanowiły wyraz tendencji nacjonalistycznych, w związku z czym 
w literaturze przedmiotu chętnie dowodzi się związku przyczynowo-
-skutkowego między nimi, różnice w ich przebiegu i skutkach są tak 
duże, że przeprowadzanie jakiejkolwiek paraleli jest nieuzasadnione. 
Chorwacka Wiosna ugruntowała w lokalnym imaginarium politycz-
nym (dominującym tu od połowy wieku XIX) tzw. model rewolucji 
„miękkiej”, którego celem jest przede wszystkim uzyskanie przez 
Chorwatów niepodległości, a głównym obszarem działania – kultura 
i oświata.  

Taki sposób rozumienia rewolucji przyczynił się nawet do zaliczenia 
Chorwatów przez Karola Marksa do grupy narodów konserwatyw-
nych i kontrrewolucyjnych. 

Jak pokazała referentka, proces tworzenia niepodległej Chorwacji 
w latach dziewięćdziesiątych w sposób zasadniczy odbiega od do-
minującego w kulturze chorwackiej rozumienia idei rewolucji, 
wprowadzając obcy dotychczas element przemocy i autorytaryzmu. 
Polityka lat dziewięćdziesiątych była także daleka od pierwotnych 
postulatów Wiosny ’71, które mówiły o pluralizacji, humanizacji, 
decentralizacji i demokratyzacji państwa. W ostatniej części wystą-
pienia referentka zaproponowała rozważenie przedstawionych 
zmian w obrębie idei rewolucji jako swoistej transgresji. 

(Oprac. E. Wróblewska-Trochimiuk) 

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk jest adiunktem w IS PAN, kulturoznawczynią i sla-
wistką ze specjalnością kroatystyka. Zajmuje się kulturą wizualną krajów byłej Jugosła-
wii oraz antropologią polityczną. Zaprezentowany referat jest efektem prac prowadzo-
nych w ramach grantu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX wieku)” 
[finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2014/13/B/HS2/01057], 
kierowanego przez dr hab. Grażynę Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN. W ramach projektu 
dr Wróblewska-Trochimiuk pracuje nad chorwacką częścią Leksykonu idei wędrownych 
i przygotowuje następujące hasła: agraryzm, anarchizm, ewolucja, historia, kapitalizm, 
kształcenie, kultura, naród, ojczyzna, polityka, reformacja, rewolucja, socjalizm i trady-
cja.  

WYKŁAD DR. MAKSIMA DUSZKINA NA OTWARTYM 
SEMINARIUM ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN 
Dnia 24 października 2017 roku na otwartym seminarium Zakładu 
Językoznawstwa IS PAN dr Maksim Duszkin wygłosił referat pt. 
Koncepcja liczebnika i jej rozwój w gramatykach rosyjskich XVIII – 
pierwszej połowy XIX wieku. Pierwsza, teoretyczna część referatu, 
stanowiła krótkie omówienie   najważniejszych kwestii związanych 
z pojęciem liczebnika we współczesnych opisach gramatycznych 
języka rosyjskiego (problem tzw. liczebników złożonych, kryteria 
wyodrębniania liczebnika jako części mowy, granice pomiędzy li-
czebnikiem a innymi imiennymi częściami mowy, relacja pomiędzy 
wyrażeniem językowym związanym z oznaczaniem liczby a poję-
ciem części mowy, liczebniki a różnorodne gramatycznie wyrażenia 
liczbowe). 
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W drugiej części referatu skupiono się głównie na rozwoju koncepcji 
liczebnika w osiemnastowiecznych gramatykach języka rosyjskiego. 
Liczebniki w pracach tamtego okresu nie były rozpatrywane jako 
odrębna część mowy. W gramatyce W. Adodurowa z 1731 roku były 
one traktowane jako typ przymiotnika, który z kolei stanowił jeden 
z dwóch podstawowych typów imienia. W późniejszych pracach 
koncepcja liczebnika ulegała zmianom. W gramatyce M. Łomo-
nosowa (1757 rok) liczebniki są traktowane jako grupa wyrazów 
należących do części mowy „imię”. Natomiast ich status wobec rze-
czownika i przymiotnika (dwóch podstawowych typów imienia 
wyodrębnionych przez Łomonosowa) nie zostaje jednoznacznie 
ustalony. W niektórych pracach, powstających po ukazaniu się gra-
matyki Łomonosowa, liczebnik bywa traktowany jako imię związane 
z oznaczaniem liczby i należy albo do grupy przymiotników, albo do 
grupy rzeczowników. W części zaś prac liczebnikom przypisuje się 
dwojaki status. Na podstawie cech znaczeniowych liczebniki zostają 
wyodrębnione jako trzeci typ imienia (obok rzeczowników i przy-
miotników). Jednocześnie, na podstawie cech gramatycznych, zalicza 
się je do grupy rzeczowników bądź przymiotników. 

Na początku XIX wieku w gramatyce I. Ornatowskiego przedsta-
wione zostaje rozumienie liczebnika jako odrębnej części mowy. 
Wiązało się to z rezygnacją z pojęcia imienia, które wcześniej obej-
mowało rzeczowniki i przymiotniki, czasami także liczebniki. 
Oprócz liczebnika, status części mowy otrzymują rzeczowniki oraz 
przymiotniki. 

Po wystąpieniu referentowi zadano kilka pytań dotyczących prze-
analizowanych gramatyk, pytano również o najnowsze tendencje 
w opisie liczebnika w rosyjskich pracach lingwistycznych. 

 (Oprac. M. Duszkin) 

Dr Maksim Duszkin – adiunkt w IS PAN. Jego obszar zainteresowań naukowych skupia 
się wokół semantyki i pragmatyki językoznawczej, lingwistyki korpusowej oraz historii 
myśli lingwistycznej. Autor monografii Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej 
w języku polskim i rosyjskim, Warszawa 2010. 

  

 ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO 
W GIMNAZJUM W MIĘDZYCHODZIE 
Kożdyn jedyn ejber szrajbie po naszymu to pierwsze z cyklu zajęć 
organizowanych w ramach działań upowszechniających wyniki pro-
jektów badawczych prowadzonych przez zespół pracowników 
i doktorantów Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (War-
szawa–Poznań). Celem projektu jest upowszechnienie nauki i zapre-
zentowanie uczniom szkół, w formie popularyzatorskiej, wyników 
pracy, warsztatu i zaplecza naukowego, badaczek i badaczy z mniej 
popularnych dyscyplin naukowych takich jak slawistyka, dialektolo-
gia, bałkanistyka, bałtystyka i turkologia.  

 
Bartosz Cemborowski podczas zajęć z gimnazjalistami. Fot. Angelika Mieczkowska 
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Dnia 27 października 2017 roku mgr Bartosz Cemborowski,  do-
ktorant IS PAN, podczas wykładu połączonego z częścią warsztatową 
zaprezentował uczniom Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie wyniki 
badań uzyskanych w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej 
pt. Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w sieci internetowej. 
Doktorant IS  PAN  przedstawił m.in. zagadnienie pogranicza polsko-
-niemieckiego i różnego stosunku użytkowników wobec gwar po 
stronie polskiej i niemieckiej, analizę „śladów” po dawnych miesz-
kańcach, zagadnienie dyglosji (w ujęciu Fergusona) oraz zjawisko 
rosnącego prestiżu gwar wielkopolskich wśród użytkowników. Na 
koniec prowadzący pokazał przykłady rezultatów badań i opubliko-
wane dotychczas wyniki w postaci fragmentów artykułów. 

 (Oprac. B. Cemborowski) 

Mgr Bartosz Cemborowski  jest doktorantem IS PAN. Pod opieką dr hab. Ewy Golachow-
skiej, prof. IS PAN, przygotowuje rozprawę doktorską na temat Prestiżu i funkcjonowania 
gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się 
wokół dialektu wielkopolskiego, pogranicza polsko-niemieckiego, socjolingwistyki i ję-
zyka w nowych mediach. 

CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA?  
ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW 
Dnia 31 października 2017 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska popro-
wadziła warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Ka-
zimierza Wielkiego w Wałczu, w województwie zachodniopomor-
skim. Zajęcia, zatytułowane Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? 
O wywoływaniu duchów, „poniemieckości” i krajobrazie kulturowym 
zaplanowane zostały jako dyptyk, składający się z ćwiczeń tereno-
wych – gdzie terenem były wybrane punkty na mapie Wałcza – oraz 
ćwiczeń w sali w formie konwersatorium. Uczniowie zapoznali się 
z warsztatem pracy antropologa, zwłaszcza metodami prowadzenia 
obserwacji uczestniczącej, oraz przetestowali swoje możliwości 
w znanym sobie terenie miasta, w którym się uczą i/lub z którego 
pochodzą. Głównym celem warsztatów było zainteresowanie pro-
blematyką przymusowych wysiedleń prowadzonych na Pomorzu od 
1945 roku i sposobów, jak można je badać na miejscu. Tym bowiem, 
co pozostało, choć zniknęli ludzie, jest tkanka miejska, krajobraz 
kulturowy miasta, na który składają się zarówno jego elementy 
„poniemieckie”, jak i te dodawane po roku 1945.  

 
 

  

W trakcie zajęć wspólnie zastanawiano się, czy da się zdefiniować 
„poniemieckość” i w jaki sposób można ją badać. Uczniowie w trakcie 
ćwiczeń w terenie wykonywali dokumentację fotograficzną wybra-
nych przestrzeni miejskich, próbując uchwycić to, co w nich wyeks-
ponowane i widoczne, oraz to, co ukryte i nierzucające się od razu 
w oczy. 

 (Oprac. K. Ćwiek-Rogalska) 

 
Dr K. Ćwiek-Rogalska (pierwsza z lewej) wraz z licealistami. Fot. M. Rogalski  

 

Upowszechnianie nauki i działalność na rzecz społeczeństwa są istotnymi elementami 
długofalowej polityki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Instytut angażuje się nie 
tylko w organizację wielkich przedsięwzięć promujących osiągnięcia polskiej nauki (konfe-
rencje, budowa otwartych baz danych, opracowywanie zasobów bibliotecznych) czy wyda-
rzenia centralne (np. Festiwal Nauki w Warszawie), ale dociera także do mniejszych szkół 
i regionalnych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, działając na rzecz kształtowania 
otwartych postaw społecznych. Koordynatorem działań popularyzujących naukę w szko-
łach ponadpodstawowych z ramienia IS PAN jest dr Agnieszka Ayşen Kaim.  

 
10 

2017 
październik 

 

 

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

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl


„MONOGRAPHS” 2017 
Cykl „Monographs” opublikowany w repozytorium iReteslaw Insty-
tutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku składa się 
z sześciu tomów w języku angielskim, będących tłumaczeniami cen-
nych monografii autorstwa badaczek z IS PAN, reprezentujących 
dwa slawistyczne pola badawcze: językoznawstwo i kulturo-
znawstwo. Jest wynikiem grantu nr 31H 13 0164 82 „Monografie 
slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo”,  finansowanego 
w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 
2014–2017. Charakterystyczną szatę graficzną cyklu „Monographs” 
opracowała Barbara Grunwald-Hajdasz. 
 

 
 

Książka Anny Engelking pt. The Curse. On Folk Magic of the Word jest 
pierwszą polską monografią językowo-kulturowego aktu klątwy. 
Autorka – antropolożka i etnolingwistka – opracowała to zagadnie-
nie w kontekście tradycyjnej i współczesnej kultury chłopskiej, opie-
rając się na prowadzonych osobiście badaniach terenowych. Praca 
łączy antropologiczne i językoznawcze metody analizy i interpretacji 
materiałów etnograficznych:  
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/81. 

Drugą w cyklu jest książka Marioli Jakubowicz pt. The Development 
of Words Across Centuries. An Outline of a Dictionary of Semantic 
Motivations Based on the Material of Slavic Adjectives Inherited from 
the Proto-Slavic Period,  poświęcona zmianom znaczeń słów na przy-
kładzie wybranych przymiotników pochodzenia prasłowiańskiego 
odnoszących się do cech ludzkich, których rozwój semantyczny 
przeanalizowano od momentu ich ukształtowania się w prasło-
wiańszczyźnie do czasów współczesnych. Zaobserwowane prawi-
dłowości posłużyły autorce do ułożenia zarysu słownika motywacji 
semantycznych: 
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/85.  

 

 

 
 
Trzecia to monografia Heleny Krasowskiej The Polish Minority in 
South-Eastern Ukraine, która jest pracą z dziedziny socjolingwistyki, 
przedstawiającą całościowy obraz problemów językowych i tożsa-
mościowych ludności polskiej zamieszkałej w obwodzie donieckim 
i zaporoskim na Ukrainie. W oparciu o szeroko zakrojone badania 
terenowe (wywiady i kwerendy archiwalne) autorka w wyczerpujący 
sposób opisuje społeczność Polaków południowo-wschodniej Ukra-
iny, wiele uwagi poświęcając ich statusowi prawnemu, sytuacji języ-
kowej i tożsamości: 
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/80.  
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Czwarta książka cyklu – Twentieth-Century Russian Theatre and 
Tradition. Continuities, Ruptures, Transformations Katarzyny Osiń-
skiej jest pierwszą w polskiej literaturze propozycją całościowego 
ujęcia historii teatru rosyjskiego XX wieku. Niemal wszyscy rosyjscy 
twórcy teatralni drugiej połowy stulecia deklarowali swoje przywią-
zanie do dziedzictwa przeszłości: dokonań Konstantina Stanisław-
skiego, Wsiewołoda Meyerholda, Jewgienija Wachtangowa. Autorka 
przygląda się ideom teatralnym, konkretnym technikom i metodom, 
a także etosowi i panującej wówczas atmosferze, analizując sposoby, 
jak dokonywała się transmisja tradycji: 
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/84.   

Z kolei piąta monografia, praca Grażyny Szwat-Gyłybowej Bogomi-
lism. The Afterlife of the „Bulgarian Heresy” jest studium z zakresu 
historii idei, podejmującym nieopracowaną dotąd problematykę 
adaptacji średniowiecznej gnozy bogomilskiej do potrzeb nowocze-
snego i ponowoczesnego dyskursu tożsamościowego Bułgarów. 
Obiektem badań stały się różnorodne teksty kultury bułgarskiej: 
dzieła pierwszych pisarzy odrodzenia narodowego, podręczniki 
szkolne, publicystyka, eseistyka, literatura piękna i księgi ezoterycz-
ne XIX i XX wieku: 
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/83.  

Cykl zamyka klasyczna monografia The Multilingualism of the Old 
Believers Living in Poland Anny Zielińskiej, w której autorka opisuje 
sytuację językową zamieszkujących w Polsce, wielojęzycznych spo-
łeczności staroobrzędowców w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Analizując wpływ, jaki na polszczyznę tych społeczności – pod 
względem fonologii, fleksji, składni i leksyki – wywarły gwarowa 
i literacka odmiana języka rosyjskiego (oraz w przypadku niektórych 
z nich: literacka odmiana języka niemieckiego), A. Zielińska rozważa 
kwestie interferencji językowej, kontaktu językowego i wielojęzycz-
ności: 
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/82.   

(Oprac. D. Leśniewska) 

Z dniem 18 października 2017 roku dyr. Anna Zielińska powołała dr Dorotę Leśniewską  na 
pełnomocniczkę ds. otwartego dostępu i cyfryzacji w Instytucie Slawistyki Polskiej Akade-
mii Nauk. Do jej zadań należy m.in. monitorowanie realizacji przyjętych założeń otwartego 
dostępu w IS PAN oraz wypracowanie strategii i koordynacja działań służących jak najlep-
szemu wykorzystaniu cyfrowych zasobów Instytutu.  

 

 

 

OFERTA PRACY 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zatrudni pracownika na stanowi-
sko post-doc. 

Wymagania: 1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny językoznawstwo 
otrzymany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia, 2. Biegła znajomość języków 
niemieckiego, polskiego oraz angielskiego, 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
terenowych i opracowywaniu materiału z nich, 4. Doświadczenie w zakresie prac organizacyj-
nych. 
Opis zadań: Zadania zgodne z opisem projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany 
morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwuję-
zycznych” (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369), a w szczególności: 
 badania terenowe w Polsce i w Niemczech i analiza zebranych materiałów, 
 przygotowywanie i opracowywanie materiału językowego do korpusu, 
 analizy językoznawcze w zakresie morfosyntaktyki, 
 upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach nauko-

wych, 
 wsparcie kierownika projektu w zakresie koordynacji prac polskiego zespołu naukowego. 
Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS  
Termin składania ofert: 15 grudnia 2017, 23:59 
Forma składania ofert: dowolnie 
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony (36 miesię-
cy) 
Dodatkowe informacje: post-doc będzie zatrudniony w ramach projektu  „Pokoleniowe zróżni-
cowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt języko-
wy w mowie osób dwujęzycznych” (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369, konkurs NCN: Beet-
hoven 2), którego kierowniczką jest prof. dr hab. Anna Zielińska. 

Oferujemy pracę w międzynarodowym zespole badawczym, możliwość wyjazdów na konferen-
cje zagraniczne, publikowania wyników badań. 

Aplikacje zawierające: CV naukowe wraz z listą publikacji, odpis dyplomu doktora nauk huma-
nistycznych, list motywacyjny, podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora IS PAN można 
dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu (ul. J. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa), 
przesłać pocztą na jego adres lub wysłać elektronicznie na adres sekretariat@ispan.waw.pl. 

W przypadku kandydatów niebędących native speakerami języka niemieckiego wymagany jest 
certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 lub dyplom ukończe-
nia studiów germanistycznych. 

Osoba zatrudniona zostanie zobowiązana do złożenia w IS PAN oświadczeń o zaliczaniu do 
potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy. 
Osoba na stanowisku typu post-doc zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy musi spełniać następujące warunki: 
a) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej 
formie ze środków NCN; b) kierownik projektu nie był promotorem / promotorem pomocni-
czym w jej przewodzie doktorskim; c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera 
innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy. Dotyczy 
również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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