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DR EWELINA DRZEWIECKA NA KONFERENCJI  
NAUKOWEJ TOWARZYSTWA LITERATURY BIBLIJNEJ 
W  RZYMIE 
W dniach 1–5 lipca 2019 roku dr Ewelina Drzewiecka brała udział 
w prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa 
Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature), organizowanej 
corocznie w różnych miejscach świata. W tym roku wydarzenie mia-
ło miejsce w Rzymie, a gospodarzami były Papieski Instytut Biblijny 
i Papieski Uniwersytet Gregoriański.  

 
Zdjęcie z  archiwum dr E. Drzewieckiej 

Dr E. Drzewiecka zaprezentowała referat pt. Life of Jesus by Theodora 
Dimova: Bible and the Bulgarian Literature after 1989. Stanowił on 
część bloku tematycznego „Rethinking Biblical Written Tradition 
through Slavonic Interpretations” i poświęcony był najnowszej lite-
raturze bułgarskiej i jej związkom z tradycją biblijną, a dokładnie – 
dwóm powieściom Teodory Dimowej, Марма Мариам i Първият 
ти рожден ден, i stawiał pytanie o warunki teologicznej harmonii 
i estetycznego nowatorstwa w perspektywie (bułgarskiego) do-
świadczenia postkomunizmu i ponowoczesności. »  

 

1 

DR  HAB.  ZOFIA  SAWANIEWSKA-MOCHOWA, PROF.  IS  PAN, 
NA MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM  
LINGWISTYKI KULTUROWEJ  
NA UNIWERSYTECIE WILEŃSKIM 
Od 4 do 7 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Wileńskim odbywało 
się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane Vertybės 
lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje/ Wartości w językowym obrazie 
świata Litwinów i Polaków. Głównym organizatorem spotkania było 
Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wileńskiego, które we współpracy z etnolingwistami z Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, wypracowało bardzo intere-
sującą koncepcję transmisji wiedzy między badaczami różnych 
generacji na temat aksjosfery obu narodów. Projekt prof. dr Kry-
styny Rutkowskiej przeprowadzenia seminarium, które będzie 
płaszczyzną dyskusji i wymiany myśli między Polakami a Litwinami 
na temat wartości i postaw, okazał się bardzo owocny. Oprócz 
wykładów inaugurujących spotkanie, wygłoszonych przez lektorów 
seminarium, prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i dr hab. Stanisła-
wę Niebrzegowską-Bartmińską, prof. UMCS, z referatami wystąpili 
przedstawiciele różnych pokoleń, od doświadczonych etnolingwi-
stów, etnofilologów, filozofów i etnografów po młodych doktorów, 
doktorantów i studentów. Sesja plenarna, kończąca obrady, odbyła 
się 7 lipca w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Referat pt. Wybory 
tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej na 
podstawie egodokumentów zaprezentowała na zaproszenie organi-
zatorów dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN. 

(Oprac. Z. Sawaniewska-Mochowa) 

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN – główny nurt jej zainteresowań 
badawczych stanowi polszczyzna kresowa i kontakty językowe i kulturowe na obsza-
rze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podejmuje ona także zagadnienia 
z zakresu dialektologii, historii języka i socjolingwistyki. Autorka pracy Ze studiów nad 
socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej (na podstawie słowników przekładowych 
Antoniego Juszkiewicza) (2002). Przedmiotem jej ostatnich badań jest tożsamość 
potomków warstwy ziemiańskiej na Litwie. W pracach łączy kwestie językowe 
z ujęciem kulturowym. Redaktor naczelna czasopisma „Acta Baltico-Slavica”.   
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Dr E. Drzewiecka jest członkiem Towarzystwa Literatury Biblijnej 
(Society of Biblical Literature) od trzech lat. Problemem funkcjo-
nowania tradycji biblijnej w kulturze bułgarskiej zajmuje się od 
ponad dziesięciu lat, łącząc w swych badaniach perspektywę kultu-
roznawczą i teologiczną. 

 (Oprac. E. Drzewiecka) 

Dr Ewelina Drzewiecka – adiunkt w IS PAN oraz w Centrum Cyrylo-Metodejskim BAN.  
W  swych  badaniach  zajmuje  się  różnymi  wymiarami  relacji religia–nowoczesność, 
m.in. problemem (nie)obecności tradycji chrześcijańskiej w bułgarskiej  literaturze  
i dyskursie  literaturoznawczym  oraz funkcjonowaniem mitu cyrylo-metodejskiego 
w kulturze i nauce bułgarskiej XX wieku. Za książkę Herezja Judasza w kulturze 
(po)nowoczesnej. Studium przypadku (2016) otrzymała Nagrodę Fundacji Slawistycznej 
za debiut z dziedziny slawistyki.  
 

PROF. DR HAB. JOANNA GOSZCZYŃSKA  
NA SEMINARIUM BOHEMISTYCZNYM  
W ÚSTÍ NAD LABEM 
W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się 
międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 
50 bohemistów z całego świata. 

 
Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości prof. J.  Goszczyńskiej 

 
 

 

 

 

Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła 
wykład zatytułowany Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek 
v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského vele-
trhu 2020). W wystąpieniu prof. J. Goszczyńska zaprezentowała 
historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależ-
nym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny feno-
men zainteresowania czeską literaturą w Polsce. Wykład spotkał się 
z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów. 

 (Oprac. J. Goszczyńska) 

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – bohemistka i słowacystka, tłumaczka. Jej obszar 
zainteresowań to mitologia narodowa, historia idei, a także szeroko rozumiany moder-
nizm. Autorka wielu artykułów naukowych oraz monografii: Mit Janosika w folklorze 
i literaturze słowackiej XIX wieku (2001); Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej 
i słowackiej (2004); Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej (2008); 
Wielkie spory małego narodu (2015). 

NAUKA I BIZNES – UDZIAŁ DR AGNIESZKI PLUWAK 
W PROJEKCIE „SENTI COGNITIVE SERVICES” 
Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie 
w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał 
udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na 
współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych 
z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów 
jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług 
do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych opar-
ta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01. 
01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automaty-
zacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej na meto-
dzie sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma 
SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza 
i Politechnika Wrocławska. Przy projekcie współpracuje dr Agniesz-
ka Pluwak z IS PAN. 

„Senti Cognitive Service” to platforma służąca do automatycznego 
badania wizerunku branży lub produktu w Internecie. W wyniku 
realizacji projektu powstaną trzy główne produkty: 1. automatyczne 
raporty wizerunkowe, działające na bazie semantycznych modeli do 
ekstrakcji  informacji,  2. automatyczny system szybkiego powiada- » 
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Więcej informacji wraz z aktualnościami o projekcie znajduje się na 
stronie: https://sentione.com/pl/wiedza/projekt-b-r-ue.  

 
Zdjęcie z archiwum dr A. Pluwak 

W ramach projektu powstają też publikacje naukowe w języku an-
gielskim, np. dotyczące korpusu języka potocznego. 

(Oprac. A. Pluwak) 

Dr Agnieszka Pluwak – adiunkt w IS PAN, językoznawczyni, zajmuje się przetwarzaniem 
języka naturalnego. Koordynatorka projektu badawczego „Senti Cognitive Services”. 
 Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej 
(DAAD). Autorka rozprawy Ramy semantyczne w tekstach prawnych (2015). 
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miania o treściach kryzysowych z punktu widzenia wizerunku 
marki, 3. system do automatycznego podpowiadania odpowiedzi na 
często zadawane przez klientów pytania do implementacji w ob-
słudze klienta. 

Zapotrzebowanie na automatyzację tego typu usług wynika z ro-
snących potrzeb rynku usług, w szczególności obsługi klienta, 
w dobie dynamicznie rozwijających się mediów społecznościowych, 
stanowiących obecnie podstawowy, masowy kanał kontaktu klienta 
z marką. 

Modele semantyczne, budowane na podstawie teorii językoznaw-
czych, takich jak np. teoria aktów mowy Austina i Searla czy też 
teorii NLP (ang. natural language processing), takich jak np. eks-
trakcja aspektów i cech produktu, najszerzej opisywana przez Bin-
ga Liu, wykorzystywane są w projekcie do budowy manuali tago-
wania korpusów. Zespół lingwistyczno-analityczny oznacza korpu-
sy treningowe i testowe odpowiedniej próby, na podstawie których 
z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji lub z użyciem metod 
heurystycznych budowane są klasyfikatory ekstrakcji danych 
o założonej w projekcie skuteczności. Dzięki tego typu pracy zespo-
łu lingwistów i deweloperów powstają modele np. ekstrakcji aspek-
tów produktu (inaczej bezpośrednich i niebezpośrednio wyrażo-
nych opinii dotyczących produktów i ich aspektów typu cena czy 
jakość), klasyfikacji rodzaju tekstu pod względem aktu mowy (np. 
sugestia, opinia, lead sprzedażowy, opis doświadczenia związany 
z produktem lub usługą), treści kryzysowych (np. dla branży ko-
smetycznej są to kosmetyki testowane na zwierzętach), klasyfikacji 
emocji, zainteresowań użytkowników, streszczeń tekstów itd. 

Dr Agnieszka Pluwak z IS PAN pełni w projekcie rolę wykonawczy-
ni i koordynatorki. Analizuje literaturę przedmiotową, przygotowu-
je manuale anotacji tekstu, nadzoruje pracę analityków i programi-
stów, odpowiada za relacje z uczelniami oraz raportowanie. 

Już po pierwszym etapie projektu „Senti Cognitive Services” pierw-
szy polski korpus języka potocznego oraz tagger języka potocznego 
pojawiły się w Clarinie na otwartej licencji do pobrania z repozyto-
rium.  

 

 

https://sentione.com/pl/wiedza/projekt-b-r-ue
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Zdjęcie z archiwum dr K. Ćwiek-Rogalskiej 

 

DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA NA THIRD 
MEMORY STUDIES ASSOCIATION CONFERENCE  
W MADRYCIE  
W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska 
uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, 
skupiającej badaczy pamięci z całego świata. W tym roku konferen-
cję – oprócz Memory Studies Association – organizował Uniwersy-
tet Complutense w Madrycie. W panelu poświęconym performatyce 
miejsc pamięci w perspektywie porównawczej badaczka zaprezen-
towała referat pt. Recycling of memory. German War Memorials in 
Poland after 1945. Doroczna konferencja Memory Studies Associa-
tion stanowi ważny punkt na mapie spotkań pamięcioznawców, 
będąc okazją do wymiany doświadczeń, porównania wyników 
badań i zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obrębie me-
mory studies. 

Udział w konferencji został dofinansowany przez IS PAN. 
 (Oprac. K. Ćwiek-Rogalska) 

 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska – adiunkt w IS PAN, bohemistka i antropolożka. Stypen-
dystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta i Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. Zajmuje się przemianami krajobrazu kulturowego w dawnej 
Czechosłowacji oraz w Polsce po wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Jest 
autorką monografii Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogra-
nicza w czasach przemian (2018). 
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ZAPROSZENIE  
NA FESTIWAL NAUKI  
Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów dotyczących wykładu 
dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, pt. Zanik języka polskiego 
na Bukowinie, który zostanie wygłoszony na Festiwalu Nauki 
26 września br. (Pałac Staszica, Sala pod Kopułą, godz. 18.00), oraz 
wykładu dr Ireny Prawdzic pt. Sytuacja języka niemieckiego 
w Polsce po 1945 roku. Na podstawie relacji świadków historii dnia 
23 września br. (Pałac Staszica, Sala pod Kopułą, godz. 18.00, wy-
kład odbędzie się przy współudziale dr Anny Jorroch z Uniwersyte-
tu Warszawskiego). 

https://1drv.ms/v/s!AgPajgU0K7n9hKNkv44W812aBP4iAQ   

https://1drv.ms/v/s!AgPajgU0K7n9hKNpJV7qOReoBOQT4Q 

Nagranie, montaż filmów: Katarzyna Sosnowska. 

PROGRAM INSTYTUTU SLAWISTYKI  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA FESTIWALU NAUKI  
(Warszawa, Pałac Staszica, 23–27 września  2019 roku)  

Już dziś zapraszamy na wykłady pracowników naukowych i dokto-
rantów IS PAN w ramach Festiwalu Nauki w dniach 23, 26, 27 
września. Poniżej przedstawiamy program, który został przygoto-
wany pod kątem zjawiska zanikających języków świata, wpisując 
się  tym samym w działania na rzecz ochrony (rewitalizacji) języ-
ków zagrożonych w roku proklamowanym przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Rok Języ-
ków Rdzennych.  Obchody Roku mają służyć zwróceniu uwagi na 
potrzebę ratowania języków rdzennych oraz podkreśleniu ich 
znaczenia dla rozwoju politycznego i społecznego społeczeństw.   

23 września (poniedziałek), Pałac Staszica, Sala pod Kopułą, godz. 18.00 

Sytuacja języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku. Na podstawie 
relacji świadków historii 

dr Irena Prawdzic, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 

dr Anna Jorroch, Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski 

Zgodnie z wykładnią PRL-u powojenna Polska była krajem jednolitym 
narodowościowo i językowo. Jednakże, mimo przesiedleń, język niemiecki 
pozostał wciąż żywy na przyłączonych do państwa polskiego Śląsku, Pomo-
rzu i Mazurach. Jego historia kształtowała się odmiennie, w zależności od 
regionu.   
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regionu. W prowadzonych obecnie badaniach IS PAN oraz Uniwersytetu 
w Ratyzbonie (we współpracy z  naukowcami  z  UW,  UO  i  UAM)  nad   
dwujęzycznością   polsko-niemiecką,   jeździmy  po  Polsce i rozmawiamy ze 
świadkami historii, którzy po polsku i po niemiecku opowiadają nam dzieje 
swoje, swoich rodzin oraz swojego języka. W naszym wystąpieniu opowiemy 
o ich doświadczeniach i o losach języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku.  

26 września (czwartek), Pałac Staszica, Sala pod Kopułą, godz. 18.00 

Zanik języka polskiego na Bukowinie  

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN  

Wykład dotyczyć będzie mowy mniejszości polskiej na Bukowinie. Pokazane 
zostaną przyczyny utraty lub zachowania dziedzictwa kulturowego, jakim jest 
mowa polska (gwary polskie) na rumuńskich oraz ukraińskich terenach 
Bukowiny. Na przekaz międzypokoleniowy w tym kontekście mają wpływ 
czynniki pochodzące ze wszystkich trzech poziomów struktury społecznej: 
mikro (rodzina, sąsiedztwo), mezo (zrzeszenia i organizacje) i makro (insty-
tucje państwowe, Kościół uniwersalny). Niezmiernie ważnym czynnikiem 
decydującym o kompetencjach językowych jednostki jest sytuacja w domu 
i najbliższym otoczeniu. To, na ile język polski stanowi kod komunikacji 
w rodzinie i sąsiedztwie, przekłada się na poziom praktycznej znajomości 
polszczyzny. Znaczenie ma zatem nie tylko poziom znajomości języka pol-
skiego osób tworzących środowisko socjalizacji pierwotnej i wtórnej jednost-
ki, ale także to, na ile osoby te korzystają ze swoich umiejętności oraz jaka jest 
ich liczebność. 

27 września (piątek), Pałac Staszica, Sala pod Kopułą, godz. 18.00 

Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki 

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN  

mgr Tymoteusz Król, doktorant w IS PAN 

mgr Piotr Szatkowski, doktorant w IS PAN 

Spośród kilku tysięcy języków używanych na świecie większość jest poważnie 
zagrożona wyginięciem. Od kilkudziesięciu lat podejmowane są na świecie 
liczne działania rewitalizacji języków, które utraciły swój zasięg i użytkowni-
ków. Przywracanie języka do domen, w których nie jest już używany, a także 
poszerzanie liczby użytkowników o osoby, które wcześniej się tym językiem 
nie posługiwały (new-speakers), jest podstawowym zadaniem rewitalizacji. 
Również na terenie Polski istnieją do dziś małe języki, nieuwzględnione ani 
w „Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regio-
nalnym”, ani też w „Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszo-
ściowych”. Do języków tych należy m.in. mazurski i wilamowski. W naszym 
wystąpieniu opowiemy, czym jest rewitalizacja i jakie działania są podejmo-
wane, aby ocalić te małe, autochtoniczne języki. 
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