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JUBILEUSZ DR ZOFII RUDNIK-KARWATOWEJ 
Dnia 8 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konfe-
rencja z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej, zatytułowana 
Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa. Tak 
dobrany temat zawierający dwa pola badawcze, informację naukową 
oraz słowotwórstwo, wpisuje się w szerokie, wykraczające poza języ-
koznawstwo, zainteresowania badawcze Jubilatki. 

 
Dr Zofia Rudnik-Karwatowa podczas wykładu. Fot. P. Kowalski 

Organizatorami jubileuszu byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym 
Komitecie Slawistów i Zespół Centrum Slawistycznej Informacji Na-
ukowej IS PAN. W konferencji wzięło udział kilkunastu badaczy 
z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Polskę reprezento-
wali naukowcy z IS PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza i Biblioteki Sejmowej. Goście zagraniczni 
przyjechali z Białorusi (Instytut Języka i Literatury Narodowej Aka-
demii Nauk Białorusi w Mińsku), Ukrainy (Instytut Języka Ukraiń-
skiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i Czerkaski 
Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego) oraz Słowacji 
(Instytut Języka Słowackiego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysła-
wie). Podczas konferencji wygłoszono 17 referatów, w tym 8 poświę-
conych systemom informacyjno-wyszukiwawczym i 9 dotyczących 
zagadnień słowotwórstwa słowiańskiego. Po części naukowej odbyła 

 

  

  

Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego) oraz Słowacji 
(Instytut Języka Słowackiego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysła-
wie). Podczas konferencji wygłoszono 17 referatów, w tym 8 poświęco-
nych systemom informacyjno-wyszukiwawczym i 9 dotyczących zagad-
nień słowotwórstwa słowiańskiego. Po części naukowej odbyła się 
uroczystość laudacyjna. 

 (Oprac. P. Kowalski) 

Dr Zofia Rudnik-Karwat, językoznawca, z IS PAN związana od 1972 r. Zajmuje się słowo-
twórstwem języków słowiańskich, terminologią językoznawczą, językami i systemami 
informacyjno-wyszukiwawczymi. Inicjatorka cyfryzacji bibliografii językoznawstwa slawi-
stycznego, współautorka koncepcji nowoczesnego systemu informacji slawistycznej, koor-
dynator prac nad jej realizacją. Przewodnicząca Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów, członek Komisji Słowotwórczej przy MKS.  

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES  
BADACZY BIAŁORUSI 

 
W dniach 15–17 września 2017 r. w Warszawie odbył się VII Międzyna-
rodowy Kongres Badaczy Białorusi, którego współorganizatorem był 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Kongres zgromadził ponad 
400 uczestników reprezentujących różne dziedziny humanistyki i różne 
kraje (Białoruś, Polskę, Ukrainę, Niemcy, Wielką Brytanię, Rosję, Sło-
wenię, Litwę, Czechy, Węgry, Finlandię, Azerbejdżan, Słowację, Hiszpa-
nię). Odbyło się 109 paneli dyskusyjnych, obrady okrągłego stołu, pre-
zentacje najnowszych książek poświęconych Białorusi oraz wręczenie 
nagrody za najlepszą pracę badawczą.  

Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi jest corocznym wydarze-
niem umożliwiającym spotkanie przedstawicieli najważniejszych 
ośrodków studiów nad społeczeństwem i kulturą Białorusi. Stanowi 
okazję do przedyskutowania nowych projektów badawczych i społecz-
nych, wymiany poglądów oraz platformę spotkań ekspertów i naukow-
ców z Białorusi oraz innych krajów. 

 

1 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl


 

2017 
wrzesień 

 

 

 

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

Kongres łączy w sobie tradycyjne działania akademickie, obejmujące 
prowadzenie dyskusji panelowych z udziałem ekspertów oraz pu-
bliczne dyskusje na temat aktualnych zagadnień z białoruskiej polity-
ki, kultury i społeczeństwa, jak również współpracy regionalnej 
i międzynarodowej.  

Kongres otworzyła dyskusja panelowa Rewolucja 1917 roku i do-
świadczenie komunizmu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięli 
w niej udział: Felix Ackermann, Thomas Bohn, Uładzimir Mackiewicz, 
Alaksiej Lastoŭski, Waler Bułhakaŭ, Piotr Rudkoŭski, Agnieszka Ro-
maszewska-Guzy, Elżbieta Smułkowa.  

Dyskusje panelowe obejmowały szeroki zakres tematyczny. Były to: 
stosunki międzynarodowe, kwestie polityczne, społeczne, gender 
studies, edukacja i nauka, historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
historia Białorusi XIX i XX w., literaturoznawstwo, lingwistyka, histo-
ria Kościoła i teologia, badania współczesnej kultury białoruskiej oraz 
kultury tradycyjnej, problem przemocy jako traumy kulturowej XX w. 

Pracownicy IS PAN – prof. A. Engelking, prof. E. Golachowska oraz 
prof. A. Smalianczuk współtworzyli program Kongresu, wygłosili 
referaty, a także przewodniczyli  panelom.  

W panelu Obraz przemocy w białoruskiej i polskiej pamięci kulturowej, 
którego moderatorami byli prof. A. Smalianczuk i prof. A. Engelking, 
wzięli udział naukowcy z Białorusi, Polski, Ukrainy. Wygłoszono 
osiem referatów. Jednym z nich był referat prof. A. Engelking Roz-
strzeliwane miasteczka i palone wioski. Opowieść wspomnieniowa wsi 
poleskiej, czyli o folkloryzacji pamięci II wojny światowej.  

Prof. A. Smalianczuk wygłosił referat Вобразы гвалту ў вуснай гіс-
торыі беларусаў. Referaty wywołały dyskusję na temat wizerunku 
przemocy wobec „obcych” (Żydów i „panów”) w zbiorowej pamięci 
Białorusinów. Inną omawianą kwestią był konflikt pamięci polskiej 
i białoruskiej. Temat ten podjął Jan Jerzy Milewski w referacie „Bura" 
pamięć: konflikt pamięci polskiej i białoruskiej o latach czterdziestych 
XX wieku. Zainteresowanie wzbudził też referat  Jadwigi  Kozłowskiej-
-Dody Losy i doświadczenia życiowe Polaków z okolic Dociszek na 
Białorusi. Refleksje na marginesie Badań dialektologa i etnolingwisty 
oraz wystąpienie Снежаны Рогац Сямейныя аўтабіяграфіі на фоне 
калектыўнай траўмы: інтымныя ўспаміны пра вайну. 

 

 

Prof. Ewa Golachowska prowadziła obrady panelu Socjolingwistyczne 
aspekty funkcjonowania języka białoruskiego w sferze sacrum wyznań 
chrześcijańskich. Celem panelu było zgromadzenie naukowców badają-
cych język religijny różnych wyznań chrześcijańskich (rzymskiego 
katolicyzmu, grekokatolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia) i od-
powiedź na pytanie o status, prestiż i funkcję języka białoruskiego 
wśród wyznawców różnych religii. Panel zgromadził badaczy z Białoru-
si, Polski i Rosji. Uczeni wygłosili referaty: Ігар Капылоў Рэлігійная 
тэрміналогія ў беларускіх лексікаграфічных крыніцах XX–XXI стст.: 
рэпрэзентатыўнасць, тлумачэнне, міжканфесійнае ўзаемадзеянне, 
Вераніка Курцова, Рэлігійная лексіка беларускіх народных гаворак 
і яе адлюстраванне ў ды-ялекталагічных навуковых крыніцах, 
Ірына Будзько, Беларуская мова ў праваслаўнай царкве: сфера 
функцыянавання (на прыкладзе ўжывання перакладаў Святога 
Пісьма), Андрэй Крот, Пераклады на беларускую мову 
богаслужбовых тэкстаў у Беларускай Грэка-Каталіцкай Царкве, 
Ewa Golachowska, Sytuacja socjolingwistyczna w Kościele katolickim na 
Białorusi, Regina Pilipavičiute – Gugała, Język białoruski w sferze sacrum 
na północnej Wileńszczyźnie, Борис Дюбо, Грамматикографическая 
деятельность Л. Зизания: общее-вропейский контекст. Dyskusja, 
która wywiązała się podczas obrad, dotyczyła zróżnicowania leksyki 
religijnej poszczególnych wyznań, a także braku wielu leksemów z tego 
kręgu tematycznego w słownikach języka białoruskiego. 

(Oprac. E. Golachowska) 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  
BYĆ POLAKIEM NA WSCHODZIE? 
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Ber-
diańsku realizuje projekt Być Polakiem na Wschodzie? Celem tego pro-
jektu jest dokumentowanie śladów polskości, kulturoznawcze, histo-
ryczne, antropologiczne oraz lingwistyczne badania nad Polakami na 
Ukrainie, promocja Polski, konsolidacja i aktywizacja osób pocho-
dzenia polskiego, a także upowszechnienie wiedzy o polskiej diasporze. 
Projekt finansowany jest przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. 
Kierownikiem projektu jest prof. Lech Aleksy Suchomłynow, a wy-
konawcami prof. Helena Krasowska, Olga Popowa i Mikołaj Bondarew. 
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DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA NA KONFERENCJI 
ETNOLOGICZNEJ W CZECHACH 

W dniach 19–21 września br. dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestni-
czyła w międzynarodowej konferencji etnologicznej „V pohybu”. Mi-
grace, mobilita a transport pohledem etnologie w Znojmie (Czechy). 
Organizatorem było stowarzyszenie Česká národopisná společnost 
we współpracy z Instytutem Etnologii Czeskiej Akademii Nauk i Mu-
zeum Południowomorawskim w Znojmie. Konferencja poświęcona 
była dobrowolnym i wymuszonym migracjom, a jeden z paneli doty-
czył sytuacji na czeskim pohraničí. Dr K. Ćwiek-Rogalska wygłosiła 
referat Paměť zapsaná v krajině. Případ Dolní Žandov, w którym 
omawiała relację pamięci i krajobrazu kulturowego na przykładzie 
wspomnień rozmówców, dotyczących postaci dwóch niemieckich 
lekarzy z miejscowości Dolní Žandov. Wyjazd na konferencję został 
sfinansowany z dotacji na finansowanie działalności polegającej na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich. 

 (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. 

  
 Dr Karolina Ćwiek-Rogalska. 

 Fot. Organizatorzy konferencji 
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Pomimo rozmytej tożsamości narodowej Polacy zamieszkujący Ukra-
inę posiadają świadomość swego pochodzenia, dlatego chętnie ucze-
stniczyli w zaplanowanych w projekcie działaniach o charakterze 
kulturalno-oświatowym. Ostatnią część przedsięwzięcia Być Polakiem 
na Wschodzie? stanowił panel naukowy, który odbył się w dniach 10–
–11 września br. w Berdiańsku. 
Podczas konferencji przedstawione zostały losy rodzin polskich 
z różnych regionów Ukrainy, m.in. z Bukowiny, Żytomierszczyzny 
i Kijowa. Uwagę poświęcono także losom polskich rodzin 
w Berdiańsku, które w wyniku różnych okoliczności znalazły się na 
terenie miasta (przybywały tu ze Lwowa, Czerniowiec, a ostatnio 
także z okupowanego Doniecka). O swoich drogach życiowych oraz 
o czynnikach kształtujących tożsamość opowiadał Prezes Związku 
Polaków na Ukrainie – Antoni Stefanowicz, który przybył do Kijowa 
z Nowogrodczyzny. Dr Natalia Szumlańska z Żytomierza analizowała 
kwestię poczucia tożsamości w tym obwodzie, a na własnym życiory-
sie pokazała, że jest to problem wielopoziomowy i wieloaspektowy. 
Historię rodu Kuczabińskich zaprezentowała prof. Helena Krasowska 
z  IS PAN,  inną historię zanikających rodów polskich przedstawił 
prof. Lech Aleksy Suchomłynow. 

(Oprac. H. Krasowska) 

 
Prof.  Helena Krasowska. Fot.  J. Sopin 
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NAUKOWCY IS PAN NA FESTIWALU NAUKI 
W WARSZAWIE 
DZWONY  KOŚCIELNE – ICH SYMBOLIKA, MOWA I FUNKCJA 

W dniu 27 września br. w Pałacu Staszica odbyła się popularno-
naukowa sesja pt. Dzwony  kościelne – ich symbolika, mowa i funkcja. 
Prelekcja ta była jedną z czterech sesji poświęconych wiedzy o języku 
i kulturze,  zorganizowanych przez IS PAN w ramach Festiwalu Nauki. 
Uczestnicy prelekcji wygłaszanych przez pracowników naukowych 
IS PAN mieli okazję zapoznać się z tematyką i metodologią badań nad 
relacjami języka i kultury. Do wygłoszenia wykładu w tym dniu została 
zaproszona dr hab. Ewa Masłowska reprezentująca etnolingwistyczny 
nurt badań.  
Prezentacja poświęcona była symbolice dzwonów kościelnych w tra-
dycyjnej kulturze polskiej. Słuchacze zapoznali się z azjatyckim rodo-
wodem dzwonów oraz procesem ich europeizacji w kulturze chrześci-
jańskiej. Prelegentka przedstawiła słuchaczom sposób analizy języko-
wo-kulturowego obrazu dzwonów z trzech punktów widzenia: sakral-
nego, apotropaicznego i antropocentrycznego. Każdy z nich ukazuje 
inny aspekt koncepcji dzwonu.  
W profilu sakralnym ujawnia się jego mediacyjna funkcja jako ducho-
wego przewodnika, który ma przeprowadzić człowieka z doczesności 
do wieczności.   

 
                            Dzwon  Jan Paweł II na wieży kościelnej w Gdańsku  
– łączy niebo z ziemią. Fot. udostępniona: www.janfelczynski.com 

MGR KARINA STEMPEL-GANCARCZYK  
NA KONFERENCJI W RUMUNII 
Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego 
dziedzictwa kulturowego to grant dofinansowany przez Narodowy Pro-
gram Rozwoju Humanistyki, który realizowany jest w oparciu o ba-
dania terenowe przeprowadzane na obszarze Bukowiny rumuńskiej 
i ukraińskiej. Przedstawienie materiału badawczego na terenie, którego 
dotyczą badania, ma duże znaczenie, ponieważ pozwala lokalnej spo-
łeczności pogłębić wiedzę na własny temat i skonfrontować się 
z opiniami i wnioskami badaczy. 8 września br. na międzynarodowej 
konferencji naukowej Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze, 
organizowanej w ramach Dni Polskich w Suczawie (7–9.09.2017) przez 
Związek Polaków w Rumunii, wystąpiła uczestniczka studiów dokto-
ranckich IS PAN Karina Stempel-Gancarczyk, prezentując (jako współ-
wykonawczyni grantu) materiał badawczy zebrany wśród Polaków 
mieszkających na terenie tego państwa. Podczas konferencji doktorant-
ka wygłosiła referat pt. Biografie językowe a zanikanie gwar na Bukowi-
nie. Wybrane przykłady, a w ramach swojego wystąpienia zaprezento-
wała również fragmenty nagrań oraz materiał fotograficzny. 

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

                    
                               K. Stempel-Gancarczyk podczas wystąpienia.  
                                                     Fot. Związek Polaków w Rumunii 
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Przypisywana dzwonom moc oczyszczania powierza, odpędzania 
złych duchów, chorób, pokonywania burz i huraganów, uwypuklona 
jest w profilu apotropaicznym.  
Profil antropocentryczny kreuje podmiotowy wizerunek dzwonu 
jako istoty czującej, posiadającej dar mowy i zdolność wyrażania 
uczuć, dzielącej z ludźmi radość, wesele i smutek. Symbolika dzwo-
nu  obrazuje kosmiczną jedność w aspekcie przestrzennym i czaso-
wym, wiążąc niebo z ziemią i doczesność z nieskończonością. 

(Oprac. E. Masłowska) 

 
                                                       Rytualny dzwon azjatycki.  

                                                     Świątynia dzwonu w Pekinie. 
                                                                        Fot. E. Masłowska 

Dr  hab. Ewa Masłowska jest profesorem nadzwyczajnym w IS PAN, etnolingwistką, od  
lat zajmującą się  leksyką, semantyką, symboliką osadzoną w kontekście kulturowym. 
Jest autorką dwóch monografii (Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych, 
Wrocław 1988; Ludowe stereotypy obcowania świata z zaświatami w języku i kulturze, 
Warszawa 2012). Pracuje m.in. nad antropologiczno-językowym obrazem duszy. Jest 
inicjatorką międzynarodowych konferencji, poświęconych tej tematyce: Dusza 
w oczach świata – Świat oczyma duszy (2015). Obecnie przygotowuje kolejną konfe-
rencję z tego cyklu Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy. 
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#HASZTAGOWANIE TOŻSAMOŚCI, CZYLI CO SLAWI-
STA/SLAWISTKA ROBI NA INSTAGRAMIE 

Dnia 25 września br. w ramach Festiwalu Nauki dr Ewa Wróblewska-
-Trochimiuk wygłosiła wykład pt. #hasztagowanie tożsamości, czyli 
co slawista/slawistka robi na Instagramie. Wystąpienie dotyczyło Mo-
żliwości badania serwisu internetowego Instagram, przeznaczonego 
do magazynowania i szybkiego dzielenia się zdjęciami, z wyko-
rzystaniem narzędzi kulturoznawczych. 
Prelegentka w pierwszej kolejności opowiedziała o zjawisku hasz-
tagu, czyli słowie kluczowym, służącym do porządkowania i szyb-
kiego przeszukiwania treści, a także zwróciła uwagę na różnice 
w procesie powstawania hasztagów odnoszących się do tekstu pisa-
nego i obrazów. Następnie na przykładzie hasztagu #ojczyzna (po 
chorwacku domovina) badaczka zaprezentowała najważniejsze stra-
tegie wizualizacji pojęcia ojczyzna stosowane przez chorwackich 
użytkowników serwisu Instagram. Wskazywała na specyficzne użycie 
symboli narodowych, obecność kodu religijnego, kulinarnego, zja-
wisko utożsamienia ojczyzny z krajobrazem czy „inkorporowania” 
wartości związanych z ojczyzną za pomocą tatuaży. Analizując bogaty 
materiał wizualny, dr E. Wróblewska-Trochimiuk zwracała uwagę na 
rozbudowujący się za pomocą hasztagów słownik pojęć związanych 
z ojczyzną i tożsamością. Dyskusja, która miała miejsce po wykładzie, 
dotyczyła innych asocjacji związanych z pojęciem ojczyzny oraz tzw. 
flagowania codzienności w innych krajach słowiańskich, a także 
Rumunii, Stanach Zjednoczonych czy Danii. 

(Oprac. E. Wróblewska-Trochimiuk) 

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk jest adiunktem w IS PAN, kulturoznawczynią i slawistką 
ze specjalnością kroatystyka. Zajmuje się kulturą wizualną krajów byłej Jugosławii oraz 
antropologią polityczną. W ramach zespołowego grantu realizowanego w IS PAN (NCN, 
kier. prof.  G. Szwat-Gyłybow) Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.) 
przygotowuje chorwacki materiał do Leksykonu idei wędrownych. 

 
Dyskusja po wykładzie. Fot. G. Myślińska 

 5 

mailto:biuletyn@ispan.waw.pl


 

2017 
wrzesień 

 

 

6 

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

WILNO – NA POGRANICZACH PAMIĘCI 

Dnia 28 września br. w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki, obok 
innych przedstawicielek IS PAN,  ze swoim wykładem wystąpiła 
także dr Małgorzata Kasner. Zaproponowany temat Wilno – na 
pograniczach pamięci przyciągnął grupę miłośników Wilna oraz 
badań nad pamięcią miasta.   
Pod koniec XX w., w warunkach odzyskanej niepodległości, w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej ruszyła lawina zainteresowania prze-
szłością, a ożywione dyskusje na temat pamięci i tożsamości nadały 
nowy wymiar dyskursowi humanistycznemu określonemu jako 
„zwrot pamięciowy” (ang. mnemonic turn). Odkrywanie „białych 
plam”, reinterpretacja przeszłości, a także uwolnienie mitów i ste-
reotypów, stały się nieodłącznymi elementami procesu, który objął 
także Polskę i Litwę. Czesław Miłosz w jednym z esejów napisał: 
„Niewiele jest miast w Europie, które by były poddawane takim 
mitologizacjom jak Wilno. Rozumiem przez to opowieści wzięte 
z przeszłości i niekoniecznie zgodne z faktami. Historia tego miasta 
jest tak dziwaczna, że po prostu zaprasza, żeby przenosić ją 
w wymiar baśni, co też nieraz czyniono i opowieści zmieniały się 
zależnie od tego, kto opowiadał: czy byli to Litwini czy Polacy, Żydzi 
czy Białorusini” (Cz. Miłosz, Wilno, 2000), a Tomas Venclova 
w duchu emigracyjnego Dialogu o Wilnie (1979) odpowiadał: „Sama 
atmosfera miasta, w którym jesteśmy, nastraja do rozmowy o pa-
mięci. (…) Od końca XIX wieku niemalże do dzisiaj niejeden mój 
rodak wolał dzielić mieszkańców miasta na ‘prawdziwych gospoda-
rzy – Litwinów’ i demonizowanych ‘obcych’ (…)” (T. Venclova, Kró-
lestwo białych plam, 2000). Autorka na podstawie wybranych przy-
kładów z literatury polskiej (m.in. Cz. Miłosz, T. Konwicki) 
i litewskiej (m.in. T. Venclova, L. Briedis, V. Daunys, K. Sabaliauska-
itė),  napisanych po 1990 r., naszkicowała interesujące zagadnienia 
związane z badaniem pamięci współczesnego Wilna – Miłoszow-
skiego  „miasta semantycznego nieporozumienia”. 

 (Oprac. M. Kasner) 

Dr Małgorzata Kasner, lituanistka w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa 
IS PAN, wieloletnia dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Za wkład w rozwój stosun-
ków  polsko-litewskich  uhonorowana  nagrodą  Forum  Współpracy  i  Dialogu  Polsko-
-Litewskiego im. Jerzego Giedroycia. Od grudnia 2016 r.  prezes Fundacji Slawistycznej 
ściśle współpracującej w zakresie upowszechniania nauki i realizacji projektów nau-
kowych (m.in. konferencje, wydawnictwa, festiwale) z IS PAN. 

O ROSYJSKIM DOMU Z PERSPEKTYWY ETNOLINGWISTYKI 

W ramach Festiwalu Nauki, 26 września 2017 r., odbył się w Pałacu 
Staszica wykład Doroty Pazio-Wlazłowskiej pt. O rosyjskim DOMU 
z perspektywy etnolingwistyki. Autorka przedstawiła wyniki prac 
prowadzonych nad konceptem DOM w ramach konwersatorium 
EUROJOS − Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów 
na tle porównawczym, działającego ‒ niezmiennie od chwili powo-
łania ‒ pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Bart-
mińskiego. Odwoływała się do doświadczeń zdobytych podczas 
przygotowywania wspólnie z doc. dr Ludmiłą L. Fiodorową z Ro-
syjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Mos-
kwie hasła DOM dla Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsia-
dów, którego pierwszy tom ukazał się w 2015 r. w Lublinie.  

Autorka zwróciła uwagę, że dom jest podstawowym czynnikiem 
organizacji świata. Należy do najistotniejszych, elementarnych 
wartości w życiu człowieka. W rosyjskim obrazie świata zajmuje on 
szczególną pozycję. Jest umieszczany pośród słów-kluczy kultury. 
Znajduje w nim odzwierciedlenie nie tylko pierwotny i funda-
mentalny związek człowieka z miejscem zamieszkania, z naj-
bliższymi i z przeszłością, lecz także nowe, rozszerzone znaczenie 
obejmujące wszystkie miejsca bliskie człowiekowi, oswojone przez 
niego w jakikolwiek sposób. Wyraz dom jest też często używany 
przez Rosjan do określania pojęć ze sfery społeczno-politycznej. 
Wyraźnemu poszerzeniu ulega nie tylko łączliwość leksemu, lecz 
także znaczenie konceptu, np. наш общий дом ‒ Земля. Autorka 
zrekonstruowała pojęcie DOM zgodnie z założeniami definicji kogni-
tywnej, przedstawionymi przez Annę Wierzbicką i Jerzego Bartmiń-
skiego. Przeprowadzona analiza trzech typów danych – systemo-
wych, tekstowych i ankietowych – pozwoliła na wskazanie zespołu 
cech przypisywanych DOMOWI przez użytkowników współczesnego 
języka rosyjskiego.  

W spotkaniu uczestniczyła grupa uczniów z żoliborskiego liceum 
ogólnokształcącego.  

 (Oprac. D. Pazio-Wlazłowska) 

Dr Dorota Pazio-Wlazłowska − językoznawca, rusycystka, adiunkt w Instytucie Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół języko-
wego i tekstowego obrazu świata, aksjolingwistyki i mediolingwistyki. Autorka ponad 
40 artykułów naukowych. Współredaktor trzech tomów zbiorowych. Od 2013 r. czło-
nek sekretariatu międzynarodowego konwersatorium EUROJOS. 
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NATYWNI, UCZĄCY SIĘ, NOWOMÓWCY – TYPY UŻYTKOWNI-
KÓW JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W EUROPIE 

W ramach Festiwalu Nauki odbył się 26 września br. wykład dr Ni-
cole Dołowy-Rybińskiej zorganizowany przez Akademię Młodych 
Uczonych  PAN we współpracy z Zakładem Działalności Pomocni-
czej PAN. Wykład zatytułowany Natywni, uczący się, nowomówcy – 
typy użytkowników języków mniejszościowych w Europie dotyczył 
sytuacji języków mniejszościowych w Europie ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów dotyczących ich użytkowników.  

Dr N. Dołowy-Rybińska pokazała, że obecnie języki mniejszościowe 
w Europie znajdują się w sytuacji, którą można określić jako para-
doksalną. Z jednej strony, ich międzypokoleniowa transmisja jest 
osłabiona i coraz częściej językiem domów jest język państwowy. 
Z drugiej strony, zyskują one miejsce w domenach dotychczas zare-
zerwowanych dla języków dominujących (media, szkoły, życie 
publiczne). Kwitną też działania rewitalizacji tych języków, nasta-
wione na zwiększenie liczby ich użytkowników, także spośród osób 
językowo zasymilowanych lub nieposiadających etnicznych korzeni. 
W rezultacie rozmywa się pojęcie natywnego użytkownika języka 
mniejszościowego jako posiadającego najwyższe kompetencje języ-
kowe. Pojawiają się natomiast nowe typy: uczący się i nowi użyt-
kownicy języków mniejszościowych. Typy te oraz związane z nimi 
problemy zostały przedstawione w oparciu o badania terenowe 
prowadzone na Kaszubach, Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) 
i w Walii (Wielka Brytania).  

(Oprac. N. Dołowy-Rybińska) 

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. Autorka kilku monografii (m.in. „Nikt za 
nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniej-
szościowych Europy. Toruń 2017; Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, 
Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011; Kachoubes de Poméranie,  Armeline Editions, 
Brest 2010). 
 

[Organizatorem Festiwalu Nauki  z ramienia Instytutu Slawistyki Polskiej 

Akademii Nauk jest dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN] 

KONFERENCJA FONETYKI I FONOLOGII  
W KRAKOWIE  
W dniach 14–15 września 2017 r. w Krakowie odbyła się konferen-
cja dotycząca fonetyki i fonologii wraz z posiedzeniem Komisji Fone-
tyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Orga-
nizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej był IS PAN oraz 
Instytut Ekspertyz Sądowych.  Na posiedzeniu omawiano aktualne 
problemy fonetyki słowiańskiej, w szczególności zagadnienia teore-
tyczne, stylistyczne odmiany wymowy, kwestię okurencji samogłoski 
scentralizowanej, wymowę wyróżnionych rodzajów głosek, zagad-
nienia fonotaktyczne, prozodyczne i in. Prezentowano najnowsze 
wyniki uzyskane przy pomocy nowoczesnej aparatury, a także nowe 
programy komputerowe i repozytoria fonetyczne. Dwa referaty 
omawiały transkrypcję słowiańską w zabytkach. W konferencji wzię-
ło udział 22 referentów z Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Mace-
donii, Słowenii, Bułgarii i Białorusi.  
Na zamkniętym posiedzeniu omawiano m.in. program Komisji na 
kolejne lata, sprawę akredytacji Komisji na Międzynarodowym Ko-
mitecie Slawistów w 2018 r. w Belgradzie. Ustalono także, że kolejne 
posiedzenie Komisji odbędzie się w 2019 r. w Pradze. 

 (Oprac. I. Sawicka) 

WYKŁAD DR KAROLINY ĆWIEK-ROGALSKIEJ  
PODCZAS 25. EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA  
W dniu 16 września br. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego w Warszawie odbyła się sesja popularnonaukowa Odkryj kra-
jobraz kulturowy z etnologami i antropologami. Organizatorem sesji 
był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu War-
szawskiego, a wśród zaproszonych prelegentów znalazła się dr Karo-
lina Ćwiek-Rogalska z IS PAN. Sesja odbywała się w ramach 25. Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku przebiegających pod hasłem 
Krajobraz dziedzictwa. Dziedzictwo krajobrazu i stanowiła punkt 
wspólny pomiędzy naukowym badaniem krajobrazu przez antropo-
logów a popularyzacją wiedzy na temat tych badań.  
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Słuchacze mogli zapoznać się z problemami, jakie stwarza badanie 
krajobrazów wykorzystujące metody etnologiczne – wywiady oraz 
obserwację uczestniczącą, a także zapoznać się ze studiami przypad-
ków. Na sesji omówione zostały m.in. krajobraz symboliczny Kurpi, 
przemiany krajobrazu nadnarwiańskiego w okolicach Tykocina oraz 
zmiany krajobrazu nadwiślańskiego Urzecza.  

Dr K. Ćwiek-Rogalska opowiadała o wynikach swoich badań, prowa-
dzonych w północno-zachodnich Czechach od roku 2012. Głównym 
tematem jej wystąpienia był sposób postrzegania tego regionu jako 
„krainy ruin” i możliwe interpretacje takiego stereotypu. W swoim 
wystąpieniu prelegentka poruszyła temat wysokiej złożoności kra-
jobrazu kulturowego w regionie, na który składają się zarówno ele-
menty zachowane jeszcze po wysiedlonych stąd członkach miejsco-
wych społeczności niemieckojęzycznych, jak i po nowych osadni-
kach, którzy częściowo byli wysiedlani po roku 1948, kiedy do pełnej 
władzy w Czechosłowacji doszli komuniści, oraz po osobach pocho-
dzenia żydowskiego. Poruszyła także problem nazywania tychże 
śladów „ruinami” i kwestię bogatego słownictwa dotyczącego ruin 
w języku czeskim. 

(Oprac. K. Ćwiek-Rogalska) 

 
                                              Pozostałości po pomniku  
ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej,  
                    Brtná w województwie karlowarskim.  
                                                  Fot. K. Ćwiek-Rogalska 

 

 

ZAPROSZENIE DO LEKTURY 
Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia zbiorowa Obce/swoje II. 
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy pod redakcją Katarzyny Glinia-
nowicz i Katarzyny Kotyńskiej, dofinansowana przez Instytut Filologii Wschodniosło-
wiańskiej UJ oraz Fundację Slawistyczną. Współautorami tomu są antropolodzy, języko-
znawcy i literaturoznawcy z Białorusi, Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy; wśród nich 
badaczka z IS PAN dr Iwona Bielińska-Gardziel. Kluczowym zagadnieniem podejmowa-
nym przez autorów jest pytanie o strategie wartościowania, opisywania, oswajania 
miasta i wsi, a także ich podobieństwa i różnice w wybranych paradygmatach kulturo-
wych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, którą w formie e-booka można pobrać 
na stronie wydawnictwa: http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-ii-miasto-i-

wies-w-kulturze-bialorusi-polski-rosji-ukrainy-p-214.html  
(Oprac. K. Glinianowicz) 

 
   

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ    
Fundacja Slawistyczna we współpracy z IS PAN oraz Wydziałem Orientalistycznym UW 
zapraszają na II konferencję naukową z cyklu „Antropologiczno-językowe wizerunki 
duszy w perspektywie międzykulturowej” pt. Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy 
Warszawa, 19–21 października 2017 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Dobra 56/66, sale 256, 265. 
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POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W INSTYTUCIE 
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
W dniu 2 października 2017 r. dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anna 
Zielińska wprowadziła w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk tzw. politykę otwartego dostępu. Jej założenia przedstawia 
przywołany poniżej dokument, który został jednogłośnie zatwier-
dzony przez Radę Naukową IS PAN. 
 
 
 

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POL-
SKIEJ AKADEMII NAUK 
 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od kilku lat prowadzi systematyczne 
działania na rzecz jak najszerszego upowszechniania wiedzy. Zespół Centrum 
Slawistycznej Informacji Naukowej IS PAN tworzy bibliograficzną bazę danych 
światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw, do której zasobów dostęp 
jest otwarty. Od 2014 r. IS PAN wydaje wszystkie swoje czasopisma na platformie 
ISS PAS Journals, wyłącznie w formie elektronicznej w otwartym dostępie, a od 
2016 roku – również w otwartym dostępie – publikuje monografie i prace zbioro-
we w repozytorium dziedzinowym iReteslaw. Ponadto IS PAN sukcesywnie otwie-
ra zasoby zgromadzone w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych 
(RCIN). Instytut jest członkiem organizacji Open Access Scholarly Publishers 
Association (OASPA), zrzeszającej wydawców publikujących prace naukowe 
w tzw. otwartym dostępie. Przystąpił także do Koalicji Otwartej Edukacji, której 
zadaniem jest wspieranie tworzenia i rozbudowywania otwartych zasobów edu-
kacyjnych oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. 

Pogłębiając dotychczasową działalność na rzecz otwartej nauki, Dyrektor IS PAN, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IS PAN, wprowadza z dniem 2 października 
2017 roku  tzw. instytucjonalną politykę otwartego dostępu do publikacji i danych 
badawczych w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Obejmuje ona 
wszystkie publikacje (w tym materiały multimedialne) afiliowane przy IS PAN 
i w nim wydawane, jak też dane badawcze afiliowane przy IS PAN. Dyrektor IS 
PAN powołuje pełnomocnika, odpowiedzialnego za wdrażanie polityki otwartego 
dostępu w Instytucie.  

W ramach prowadzonej polityki otwartego dostępu IS PAN zobowiązuje się do 
propagowania idei otwartej nauki wśród swoich pracowników, doktorantów 
i innych badaczy współpracujących z Instytutem. Instytut umożliwia publikowanie 
prac naukowych w otwartym dostępie, na wolnej licencji CC-BY 3.0 PL, w znajdu-
jącym się w strukturze Instytutu Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym, który 
dysponuje odpowiednią infrastrukturą. IS PAN utrzymuje platformę czasopism  

 

ISS PAS Journals (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), na której dostępne 
jest osiem periodyków wydawanych w IS PAN: „Acta Baltico-Slavica”, „Adeptus”, 
„Cognitive Studies/Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridiona-
lis”, „Sprawy Narodowościowe”, „Studia Litteraria et Historica”, „Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej”. Ponadto IS PAN stale rozbudowuje dziedzinowe repozyto-
rium iReteslaw, które po części – chodzi o zbiór „Wydawnictwa IS PAN” 
(http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/ handle/123456789/2) – stało się miejscem 
publikowania aktualnie wydawanych w IS PAN monografii i prac zbiorowych. 
W celu zwiększenia kręgu czytelników wydawnictwo IS PAN dąży do tego, aby 
publikowane przezeń czasopisma, a także monografie i prace zbiorowe, były 
odnotowywane w jak największej liczbie renomowanych baz danych. Obecnie 
czasopisma IS PAN są indeksowane w  następujących bazach danych: Scopus, 
Proquest, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH PLUS), CEEOL 
(Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal 
of Social Sciences and Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
EBSCO, WorldCat.  

Wydawnictwo Instytutu przyjmuje tzw. złotą drogę publikacji artykułów i mono-
grafii, a zatem upowszechnia teksty zrecenzowane i zredagowane, z zarejestrowa-
nym numerem DOI lub ISBN. Informację na temat polityki wydawniczej Instytutu 
w tym zakresie zawiera baza Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
/search.php). Jednocześnie wydawnictwo przestrzega zasad dotyczących etyki 
publikowania, ujętych w wytycznych organizacji Committee on Publication Ethics 
(COPE), której jest członkiem. 

Biorąc pod uwagę potrzeby swoich pracowników, IS PAN stwarza warunki auto-
rom prac slawistycznych – zwłaszcza afiliowanych przy IS PAN, a opublikowanych 
poza wydawnictwem Instytutu – aby mogli je deponować w repozytorium iRete-
slaw o ponadinstytucjonalnym zasięgu – w zbiorze „Dokumenty slawistyczne”, na 
wolnej licencji CC-BY 3.0 PL. W odpowiednich kolekcjach tego repozytorium, jak 
również w repozytorium RCIN oraz na podstronach witryny internetowej Instytutu 
slawiści mają możliwość upowszechniać w otwartym dostępie swoje dane badaw-
cze, w pierwszej kolejności pozyskane w wyniku prac prowadzonych w IS PAN. We 
współprowadzonym przez Instytut repozytorium RCIN mieszczą się starsze wy-
dawnictwa oraz materiały audio IS PAN. Sukcesywnie są one przenoszone do 
domeny publicznej.   

Wdrażając tzw. politykę otwartego dostępu, IS PAN spełnia zalecenia dotyczące 
otwartej nauki zawarte w dokumentach międzynarodowych (m.in. w Deklaracji 
Budapeszteńskiej z 14 lutego 2002 roku i w programie ramowym Horizon 2020) 
oraz krajowych (pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników 
naukowych w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 roku).   

Dokument zatwierdzony przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk na posiedzeniu w dniu 2 października 2017 roku, uchwała nr 47/2017.  

 (Oprac. D. Leśniewska) 

Dr Dorota Leśniewska jest kierowniczką Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego (SOW) 
IS PAN. 
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