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Fot. D. Deykun 

dzę o tym do tej pory słabo rozpoznanym obszarze. Ponadto wydała 
10 książek oraz napisała ponad 100 artykułów, w których poddaje 
analizie niematerialne dziedzictwo narodowe poza granicami kraju. 

W swojej pracy szczególną uwagę poświęca oryginalnym materiałom 
źródłowym, dokumentom archiwalnym, wywiadom i ankietom 
zgromadzonym w czasie samodzielnie prowadzonych badań tereno-
wych. Jako pierwsza badaczka sięgnęła także po dane archiwalne 
z tego obszaru, które do tej pory były trudno dostępne dla polskich 
naukowców. Ich pozyskanie wymagało od autorki niezwykłej deter-
minacji i konsekwencji badawczej. Monografie badaczki napisane na 
podstawie pozyskanych unikalnych materiałów wnoszą nową nieza-
przeczalną wartość zarówno do polskiej, jak i światowej nauki. Jej 
praca znalazła oddźwięk w szerszym niż tylko polskie, rumuńskie 
czy ukraińskie środowisko akademickie. W 2017 roku ukazała się 
w języku angielskim jej książka The Polish Minority in South-Eastern 
Ukraine (Warszawa 2017). W jednej ze swoich ostatnich prac Polskie 
media w Berdiańsku. Teksty i analizy (Warszawa–Berdiańsk, 2017), 
napisanej we współpracy z Lechem Aleksym Suchomłynowem, Hele-
na Krasowska poświęciła uwagę polskim mediom na Ukrainie. Książ-
ka ta stanowi omówienie dwujęzycznego dodatku do wydawanej 
w Berdiańsku gazety „Південна зоря”. Autorzy opisują w niej dzia-
łalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodze-
nie”, sylwetki wybitnych Polaków urodzonych w Berdiańsku czy 
postaci związanych z polską literaturą i kulturą. »  
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PROF. DR HAB. MAŁGORZATA KORYTKOWSKA 
UHONOROWANA WIELKĄ NAGRODĄ NAUKOWĄ 
INSTYTUTU JĘZYKA BUŁGARSKIEGO  
Rada Naukowa Instytutu Języka Bułgarskiego „Проф. Любомир 
Андрейчин” Bułgarskiej Akademii Nauk jednogłośnie postanowiła 
uhonorować prof. dr hab. Małgorzatę Korytkowską Wielką Nagrodą 
Naukową Instytutu Języka Bułgarskiego „Проф. Любомир 
Андрейчин“ (bułg. Голямата награда за наука на Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“). Nagroda ta sta-
nowi wyraz uznania dla ogromnego wkładu prof. Małgorzaty Ko-
rytkowskiej w rozwój językoznawstwa bułgarystycznego i jej od-
dania językowi bułgarskiemu, które przekazała swoim wycho-
wankom. 

Nagroda została wręczona podczas obchodów święta Instytutu 
Języka Bułgarskiego – 15 maja 2019 roku – w czasie oficjalnej czę-
ści jubileuszowej międzynarodowej konferencji Instytutu Języka 
Bułgarskiego. (Informację o konferencji można znaleźć na stronie 
internetowej Instytutu Języka Bułgarskiego pod adresem 
http://ibl.bas.bg/confibl2019/). 
Prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska, językoznawczyni, bułgarystka. Autorka lub 
współautorka 20 książek i około 130 artykułów. Jej zainteresowania koncentrują się 
wokół semantyki oraz składni języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym.  

DR HAB. HELENA KRASOWSKA, PROF. IS PAN,  
ODZNACZONA SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI  
Dnia 16 maja 2019 roku dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odzna-
czenia miała miejsce w Charkowskiej Filharmonii w Charkowie 
podczas obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, Andrzeja Dudy odznaka 
została wręczona przez Konsula Generalnego RP w Charkowie, 
Janusza Jabłońskiego. 

Srebrny Krzyż Zasługi – ustanowiony w roku 1923 – nadawany jest 
osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełnia-
jąc czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przy-
noszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, za ofiarną dzia-
łalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. 

 
 

 

 

Dr hab. H. Krasowska, prof. IS PAN, 
zajmuje się między innymi bada-
niem języka polskiego i kultury na 
południowo-wschodniej Ukrainie 
(wśród Polaków z Zaporoża, Ber-
diańska, Melitopola, Doniecka, 
Mariupola, Makiejewki). W 2012 
roku opublikowała pracę Mniej-
szość       polska     na   południowo-
-wschodniej Ukrainie, dokumentu-
jącą polskie dziedzictwo kulturo-
we na południowo-wschodniej 
Ukrainie  i  upowszechniającą wie- 
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Dokonania naukowe dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN,  
cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Jej prace 
nie tylko podejmują temat ważny dla polskiej kultury i dziedzictwa 
narodowego, ale są jednocześnie działaniami na rzecz ich ochrony. 
Dodatkowo duże zaangażowanie na rzecz aktywizacji i integracji 
środowiska polskiego poza granicami Polski uzasadnia przyznanie 
jej tak wysokiego odznaczenia państwowego. 

(Skrót na podstawie tekstu J. Sopina)  

MONOGRAFIA POD KLĄTWĄ. SPOŁECZNY PORTRET 
POGROMU KIELECKIEGO AUTORSTWA  
PROF. JOANNY TOKARSKIEJ-BAKIR NOMINOWANA 
DO NAGRODY NIKE  

 
Fot. Agencja Gazeta  

 

 

Książka Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego autorstwa 
prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir została nominowana do Nagro-
dy NIKE. 

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir jest wybitną antropolożką kultu-
ry o międzynarodowej renomie. Autorką wielu monografii, takich 
jak: Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne 
(Wrocław 1997), Legendy o krwi. Antropologia przesądu (Warszawa 
2008) czy Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej 
Polski lat 1939–1946 (Wołowiec 2012). Jest redaktorką naczelną 
pisma „Studia Litteraria et Historica” (wyd. IS PAN), laureatką wielu 
nagród, m.in. Nagrody im. Poli Nireńskiej i Jana Karskiego (2007) 
oraz Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała (2010). Została uhonoro-
wana medalem „Powstanie w getcie warszawskim” przez Związek 
Żydowskich Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. 
Odznaczenie to zostało jej przyznane „w uznaniu zasług w zakresie 
przeciwdziałania nacjonalizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi”. 

Swoją ostatnią książkę, nominowaną do Nagrody Nike, zaczynała 
pisać z przekonaniem, że pogrom był ubecką prowokacją: „Przypad-
kiem nawiązałam kontakt z Michałem Chęcińskim, człowiekiem 
otwartym i życzliwym, który udostępnił mi swoje zbiory. Jego wyda-
na w 1983 r. książka Poland. Communism. Nationalism. Anti-semitism 
była podstawową przesłanką wskazującą w drugim śledztwie kielec-
kim na robotę ubecką. […]. Tak zdobyłam bezpośredni dostęp do 
źródeł, na których oparto sugestie o prowokacji. Kiedy jednak przej-
rzałam materiały dotyczące pogromu, nie mogłam uwierzyć, że tak 
słabe dowody mogły się stać podstawą hipotezy rozważanej przez 
IPN”  –  mówiła  autorka  w  rozmowie  z  Dorotą  Wodecką  (cyt. 
wyborcza.pl/7,75517,24812774,nike-2019-znamy-20-tytulow-
nominowanych-do-najwazniejszego.html). 

W 2018 roku prof. Joanna Tokarska-Bakir za swoją monografię Pod 
klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego otrzymała nagrodę 
naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej 
Akademii Nauk w dziedzinie historii kultury.  

 (Oprac. na podstawie tekstu Zespołu Obsługi Badań Naukowych) 
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GRANTY DLA TRZECH BADACZEK Z IS PAN 

(SONATA 14, OPUS 16, PRELUDIUM 16) 
Projekt „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji 
i Serbii po roku 2000” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk 
został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONA-
TA 14. 

Zgodnie z założeniami projektu badaczka zamierza sprawdzić, 
w jakim stopniu akty oporu mające miejsce w Chorwacji i Serbii po 
roku 2000 i wytwarzana przez nie ikonosfera są artykulacją autode-
finiującego się społeczeństwa obywatelskiego. Fenomen oporu jest 
więc rozumiany jako moment założycielski transformującego się 
społeczeństwa, w którym przemawia ono i uwidacznia swoje istnie-
nie, na nowo definiując wspólnotę. 

SONATA to konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób 
posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie złożono 858 
wniosków, z czego do finansowania wybrano 160. W panelu „Kultura 
i twórczość kulturowa” do finansowania skierowano ostatecznie 
9 projektów. Dr E. Wróblewska-Trochimiuk jest w tym gronie jedyną 
reprezentantką Polskiej Akademii Nauk. 

Dnia 17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 
również kolejne edycje swoich najpopularniejszych konkursów na 
projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki projekt 
„Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej 
myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” autorstwa dr Claudii 
Marianny Snochowskiej-Gonzalez został zakwalifikowany do finan-
sowania w ramach konkursu OPUS 16 i od tego roku będzie realizo-
wany w IS PAN. 

Badaczka będzie analizować, jak w publicystyce tworzonej przez 
polski ruch narodowo-demokratyczny naród zaczął być utożsamiany 
z ludem ujmowanym jako wspólnota biologiczna (wspólnota krwi), 
a do jego opisu zaczęto stosować metafory typowe dla ideologii 
volkistowskiej. » 
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DR HAB. EWA GOLACHOWSKA, PROF. IS PAN,  
ODZNACZONA ODZNAKĄ HONOROWĄ  
„ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”  
W dniu 8 maja 2019 roku podczas otwarcia XVI Sesji Doktoranckiej 
IS PAN odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. Ewie Golachow-
skiej, prof. IS PAN, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”.  

Laudację wygłosiła Dyrektor IS PAN, prof. dr hab. Anna Zielińska. 

      
Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN,  podczas uroczystości wręczenia odznaki.  

Fot.  A. Boguska 

Odznakę, przyznaną na wniosek Fundacji Slawistycznej przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Gliń-
skiego w uznaniu zasług prof. Ewy Golachowskiej na rzecz Fundacji 
oraz dokonań naukowych i pedagogicznych, wręczyła prezes Fun-
dacji Slawistycznej, dr Małgorzata Kasner. 

(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych) 

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, językoznawczyni. Jej zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół socjolingwistyki oraz związków religii i języka z tożsamo-
ścią. Autorka monografii: Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich 
dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne (Warszawa 2006); Jak 
mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI 
wieku (Warszawa 2012). Współredaktorka serii  Konstrukcje i destrukcje tożsamości 
oraz licznych artykułów. 

 

 

https://ispan.waw.pl/default/wp-content/uploads/zasluzony-dla-kultury-polskiej-1.jpg
https://ispan.waw.pl/default/wp-content/uploads/zasluzony-dla-kultury-polskiej-2.jpg
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Konferencja zorganizowana przez Instytut Łużycki w Budziszynie 
stała się okazją do przedstawienia wyników badań dotyczących 
stanu rewitalizacji języka górno- i dolnołużyckiego, dyskusji nad 
polityką językową prowadzoną na Łużycach, a także działaniami, 
które społeczość łużycka może podjąć, aby zwiększyć liczbę domen, 
w których języki łużyckie są używane, oraz wesprzeć nowych 
użytkowników tych języków. 

 
Fot. W. Rybiński 

Gościem konferencji była dr Mary S. Linn ze Smithsonian Institute 
w Waszyngtonie, dyrektorka programu SMiLE. W swoim referacie 
The Language Renaissance: Local and Global Responses to Language 
Reneval przedstawiła główne działania Instytutu odnoszące się do 
języków zagrożonych, w tym też tych badanych w ramach programu 
SMiLE. Jej wystąpienie sprowokowało szereg pytań ze strony 
społeczności łużyckiej oraz dyskusję nad możliwościami przetrwania 
języków łużyckich. 

Głównym wystąpieniem konferencji był referat Pospyty rewitalizacije 
serbskeju rěčow: staw a wužadanja przedstawiony w języku 
górnołużyckim przez kierowniczki badań, dr Cordulę Ratajczak 
i dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, prof. IS PAN. » 

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców nieza-
leżnie od etapu ich kariery naukowej. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach OPUS cieszył się największym zainteresowaniem – do NCN 
wpłynęło aż 1880 wniosków, z czego do finansowania zostało za-
kwalifikowanych 361 projektów.  

Z kolei w konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły 
ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające 
stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było 
ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowane-
go w realizację projektu do trzech osób, przy czym osoba ze stop-
niem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystą-
pić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.  

Do finansowania skierowano projekt „Proces instytucjonalizacji 
getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 
w dwudziestoleciu międzywojennym” autorstwa mgr Natalii Ju-
dzińskiej, doktorantki IS PAN. Opiekunką naukową projektu jest 
dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN. 

W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano aż 
1088 wniosków, spośród których jedynie 256 otrzymało finanso-
wanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł. 

Szczegóły na temat konkursów znajdują się na stronie NCN: 
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-05-15-opus16-
preludium16-sonata14. 

(Skrót na podstawie tekstów M. Maciulewicz oraz Zespołu Obsługi Badań Naukowych)  

DR  HAB.  NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKA, PROF.  IS  PAN,  
NA KONFERENCJI W BUDZISZYNIE  
W RAMACH PROJEKTU SMiLE  
Dnia 31 maja 2019 roku w Domu Łużyckim w Budziszynie (Niem-
cy) odbyła się konferencja podsumowująca łużyckie badania pro-
wadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Langu-
ages in Europe) finansowanego przez Smithsonian Center for 
Folklife and Cultural Heritage i realizowanego przez dr Cordulę 
Ratajczak (Instytut Łużycki) oraz dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, 
prof. IS PAN (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). 
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W odniesieniu do prowadzonych od stycznia 2018 roku badań 
etnograficznych, naukowczynie przedstawiły różne rodzaje 
wspólnot językowych na Łużycach Górnych i Dolnych oraz 
przestrzenie, w których języki mniejszościowe są używane. 
W drugiej części wystąpienia badaczki skoncentrowały się na 
łużyckiej polityce językowej i jej wyzwaniach w różnych domenach, 
w tym m.in. w instytucjach, szkolnictwie i mediach. Opowiedziały 
też o prowadzonych na Górnych i Dolnych Łużycach warsztatach 
dla młodych ludzi, zwracając uwagę na ograniczoną liczbę miejsc, 
gdzie młodzi ludzie mogą używać języka dolnołużyckiego, oraz 
konieczność włączania nowomówców w działania językowo-
kulturalne na Górnych Łużycach. Trwająca ponad pół godziny 
dyskusja pokazała, że podjęte tematy żywo zajmują łużycką 
wspólnotę. 

Po przerwie referaty dotyczące biografii językowych Górno- 
i Dolnołużyczan przedstawili współpracownicy projektu, Alena 
Paulikec i Gregor Kliem. Na podstawie dwudziestu nagranych 
wywiadów i prowadzonych obserwacji uczestniczących pokazali, 
z jakimi problemami językowymi borykają się przedstawiciele 
różnych pokoleń Łużyczan, reprezentujących różne typy 
użytkowników języków łużyckich. 

Ostatnia prezentacja, przedstawiona przez prof. Bernadette 
O’Rourke i jej doktoranta Alejandro Dayan-Fernandeza z Uni-
wersytetu w Glasgow – badaczy również biorących udział 
w programie SMiLE – dotyczyła podstaw ideologicznych, działań 
i problemów niedawno założonego szkolnictwa immersyjnego 
Semente w hiszpańskiej Galicji. Po ich prezentacji nastąpiła 
dyskusja odnosząca się do nauczania w językach mniejszościowych 
i różnych typów działań na rzecz podtrzymania tych języków, od 
ich zachowania, przez rewitalizację, po rozszerzenie funkcji 
symbolicznej tych języków tam, gdzie nie są już aktywnie używane. 

Celem konferencji, w której wzięło udział około stu osób, było 
przekazanie lokalnej społeczności rezultatów prowadzonych 
badań. Wydarzenie było z założenia wielojęzyczne: używane były 
języki górno- i dolnołużycki oraz angielski, z symultanicznym 
przekładem na język niemiecki. 

 
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, kulturoznawczyni i socjolingwistka, 
wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN. Zajmuje się problematyką 
języków i kultur mniejszościowych w Europie. Autorka wielu artykułów oraz kilku 
monografii m.in. „Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych 
aktywistów języków mniejszościowych Europy (Toruń 2017); Języki i kultury mniejszo-
ściowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (Warszawa 2011); Kachoubes de 
Poméranie, Armeline Editions (Crozon 2010). 
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Oba języki łużyckie były głównymi środkami komunikacji między 
zebranymi uczestnikami spotkania, co miało także znaczenie 
wzmacniające ich prestiż i pokazujące, że nie ma tematów, o których 
nie dałoby się w tych językach rozmawiać. 

     (Oprac. N. Dołowy-Rybińska) 

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, kulturoznawczyni i socjolingwistka, 
wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN. Zajmuje się problematyką 
języków i kultur mniejszościowych w Europie. Autorka wielu artykułów oraz kilku 
monografii m.in. „Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych 
aktywistów języków mniejszościowych Europy (Toruń 2017); Języki i kultury mniejszo-
ściowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (Warszawa 2011); Kachoubes de 
Poméranie, Armeline Editions (Crozon 2010). 

O INSTYTUCIE SLAWISTYKI NA ZAKARPACIU –  
DR HAB. DOROTA K. REMBISZEWSKA, PROF. IS PAN, 
Z WYKŁADAMI W KATEDRACH UKRAINISTYCZNYCH 
NA ZAKARPACIU 
Dnia 2 maja 2019 roku w Katedrze Języka Ukraińskiego Uniwersyte-
tu Użgorodzkiego (Кафедра української мови, Ужго-родський 
національний університет) w Użgorodzie dr hab. Dorota K. Rembi-
szewska, prof. IS PAN, przedstawiła metody opracowywania sło-
wiańskich atlasów gwarowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
powstałych w IS PAN (Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów 
sąsiednich, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny). Te-
matyka geografii lingwistycznej wśród słuchaczy wzbudziła spore 
zainteresowanie, ponieważ właśnie w Użgorodzie opracowano bar-
dzo istotny, nie tylko dla obszaru słowiańskiego, ale także dla całego 
terytorium pogranicza słowacko-ukraińsko-węgierskiego Atlas Za-
karpacia Josipa Dzindzielivskiego (Йосип Олексійович 
Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських говорів 
Закарпатської області УРСР (України): Лексика, cz. І–ІІІ, Ужгород 
1958–1993). 

Wizyta w katedrze ukrainistyki Uniwersytetu Użgorodzkiego była 
nie tylko okazją do zapoznania się z najnowszymi badaniami doty-
czącymi dialektów Zakarpacia, ale także przedyskutowania sytuacji 
humanistyki na uczelniach na Ukrainie i w Polsce. » 
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DR HAB. HELENA KRASOWSKA, PROF. IS PAN,  
Z WYKŁADAMI NA WYDZIALE JĘZYKÓW 
I LITERATUR SŁOWIAŃSKICH UNIWERSYTETU 
W BUKARESZCIE (Erasmus+) 
W dniach 7–11 maja 2019 roku dr hab. H. Krasowska, prof. IS PAN,  
wygłosiła gościnnie wykłady na Wydziale Języków i Literatur Sło-
wiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie w ramach programu Era-
smus+ (Staff Mobility for Teaching). 

 
Fot. dzięki uprzejmości H. Krasowskiej 

Tematyka wystąpień dotyczyła dziedzictwa językowego Karpat oraz 
polsko-rumuńskich związków kulturowych i językowych. » 

 

 

    
Wykład dr hab. Doroty K. Rembiszewskiej, prof. IS PAN,  w Użgorodzie.   

Fot. Виктория Кенидра, Erzsébet Bárányné Komári 

Następnie, 3 maja w Beregowie, dr hab. Dorota K. Rembiszewska, 
prof. IS PAN, przedstawiła studentom ukrainistyki informacje 
o badaniach nad gwarami wschodniosłowiańskimi w IS PAN. 
W dyskusji po wykładzie wskazano na złożoność problematyki 
pogranicza językowo-kulturowego i narodowego w różnych czę-
ściach Europy. Na Zakarpaciu te zagadnienia są szczególnie istotne, 
co znajduje odzwierciedlenie w tematyce badawczej pracowników 
Instytutu Zakarpackiego, m.in. dotyczącej polityki językowej. Pobyt 
w Beregowie, interesujący pod wieloma względami, był pożyteczny 
również, jeśli chodzi o współpracę naukową. Uczyniono wstępne 
ustalenia dotyczące zorganizowania interdyscyplinarnej konfe-
rencji na temat zagadnień pogranicza w różnych ujęciach 
i kontekstach. 

(Bardziej szczegółowe informacje o wykładzie Doroty K. Rembi-
szewskiej można znaleźć także na węgierskojęzycznej stronie Cen-
trum Naukowo-Badawczego im. Antala Hodinki: http:// hodinkain-
tezet.uz.ua/dorota-krystyna-rembiszewska-professzor-asszony-
latogatasa/?fbclid=IwAR2OhRknMk8p43uPmAbMPZSPnph 
XE235Le T5xg01NbzPPBsT34sn4vRW_u8). 

(Skrót na podstawie tekstu D. K. Rembiszewskiej) 

Dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN, slawistka, językoznawczyni. Jej obszar 
zainteresowań badawczych obejmuje m.in. dialektologię, onomastykę i leksykografię 
gwarową. Autorka wielu artykułów, książek współautorskich oraz monografii: Gwary 
nadbużańskie mazowiecko-podlaskie (Łomża 2002); Dynamika rozwoju gwary Knyszyna 
i okolic na Podlasiu w XX wieku (Warszawa 2006); „Słownik dialektu knyszyńskiego" 
Czesława Kudzinowskiego (Łomża 2007). 

 

https://ispan.waw.pl/default/dr-hab-helena-krasowska-prof-is-pan-z-wykladami-na-wydziale-jezykow-i-literatur-slowianskich-uniwersytetu-w-bukareszcie-erasmus/
http://www.ispan.waw.pl/default/images/bibliografie_pracownikow/rembiszewska/dorota_rembiszewska%20omowienia.pdf
http://www.ispan.waw.pl/default/images/bibliografie_pracownikow/rembiszewska/dorota_rembiszewska%20omowienia.pdf
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W wykładach uczestniczyli studenci języka polskiego, rosyjskiego 
i ukraińskiego oraz językoznawcy i kulturoznawcy z Uniwersytetu 
w Bukareszcie. Wizyta na Uniwersytecie w Bukareszcie była pierw-
szą wymianą z Rumunią w ramach programu Erasmus+, prowadzo-
nego w IS PAN. Podczas spotkań podjęto także rozmowy na temat 
dalszej współpracy, która w przyszłości ma obejmować prowadze-
nie zajęć nie tylko w języku polskim, ale również w rosyjskim 
i ukraińskim. 

 (Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych) 

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, zastępca dyrektora ds. naukowych IS PAN, 
slawistka, popularyzatorka wiedzy na temat kultury i języka Bukowiny. Odznaczona 
medalem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Autorka licznych 
artykułów naukowych i monografii. 

DR ROMAN TYMOSHUK Z WYKŁADAMI 
NA FESTIWALU NAUKI W KIJOWIE  
W dniach 14–15 maja 2019 roku dr Roman Tymoshuk przeprowa-
dził wykłady na Wydziale Filologii Uniwersytetu Współczesnej 
Wiedzy w Kijowie w ramach Festiwalu Nauki (Всеукраїнський 
фестиваль науки). Organizatorami spotkania były: Ukraińska 
Fundacja Językowo-Informatyczna Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy, Uniwersytet Współczesnej Wiedzy Sp. z o.o. „Znannia” oraz 
Ogólnoukraińskie Centrum Słownikarstwa. Tematyka wystąpień 
dotyczyła współczesnego systemu oświaty i nauki w Polsce. 
W wykładach uczestniczyli wykładowcy i studenci Wydziału Filolo-
gicznego i Wydziału Dziennikarstwa. 

 
Festiwal Nauki w Kijowie. Fot. z archiwum autora 

 
 

 

Podczas festiwalu dr Roman Tymoshuk zaprezentował również 
Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej, konfrontujący 
polską i ukraińską frazeologię z wykorzystaniem najnowszych na-
rzędzi językoznawczych. Autorami Leksykonu są: Roman Tymoshuk, 
Wojciech Sosnowski, Maciej Jaskot i Yurii Ganoshenko. 

(Oprac. R. Tymoshuk) 

Dr Roman Tymoshuk, językoznawca, slawista, interesujący się szczególnie językoznaw-
stwem konfrontatywnym, leksykografią, lingwistyką komputerową oraz systemami 
informacyjno-wyszukiwawczymi. 

 
Festiwal Nauki w Kijowie. Fot. z archiwum autora 

DR HAB. LILLA MOROZ-GRZELAK, PROF. IS PAN,  
O LITERATURZE MACEDOŃSKIEJ 
W maju w Warszawie odbyły się dwa spotkania poświęcone literatu-
rze macedońskiej. Oba spotkania poprowadziła dr hab. Lilla Moroz-
Grzelak, prof. IS PAN. Pierwsze z nich odbyło się w Domu Literatury 
(przy współudziale Danuty Ćirlić-Straszyńskiej i Piotra Dobrołeckie-
go), drugie na Kanapie Literackiej w trakcie 10. Warszawskich Tar-
gów Książki. 

Okazją do rozmów o literaturze „małego narodu” była wizyta 
w Polsce macedońskiej poetki i pisarki Lidiji Dimkovskiej, której 
kolejna powieść ukazała się w przekładzie na język polski. » 

https://ispan.waw.pl/default/wp-content/uploads/foto-2-1.jpg
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Utwory tej autorki przetłumaczono dotąd na ponad 20 języków. 
W Polsce wcześniej opublikowano jej debiut powieściowy Ukryta 
kamera (Warszawa 2010) oraz tom poezji pH neutralna wobec życia 
i śmierci (Gdańsk 2015), który nominowany był do nagrody „Euro-
pejski Poeta Wolności”. Jej trzecia powieść Non – Oui ukazała się 
właśnie w wydawnictwie Biblioteka Słów. Wszystkie utwory Dim-
kovskiej wydane po polsku spaja postać ich tłumaczki Danuty Ćirlić-
-Straszyńskiej. To właśnie dzięki niej polski czytelnik miał okazję 
zapoznać się z największymi osiągnięciami literatury macedońskiej, 
które w jej przekładach zapoczątkowały utwory Živka Čingo. 

Rozmowy o ostatniej przetłumaczonej powieści Non – Oui stały się 
inspiracją do dyskusji o literaturze macedońskiej, jej przekładach 
i wartości. Sama powieść wymyka się terytorialnym kategoryza-
cjom. Jej akcja rozgrywa się w latach 1938–2016 w chorwackim 
Splicie i w sycylijskim miasteczku Castellammare Del Golfo. Losy 
bohaterek z różnych pokoleń, ukazane na tle wydarzeń historycz-
nych, służą nie tylko oddaniu klimatu czasów i zachodzących prze-
mian. Stają się też pretekstem do mówienia o nieprzemijających 
wartościach i dylematach, przed jakimi staje człowiek.  

(Skrót na podstawie tekstu L. Moroz-Grzelak)  

 

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
NA 10. WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI  

 
Stoisko IS PAN na 10. Warszawskich Targach Książki. Fot. D. Leśniewska 

W dniach 23–26 maja 2019 roku na Stadionie Narodowym odbyły się 
10. Warszawskie Targi Książki, których gościem honorowym była 
Rumunia. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk już po raz piąty 
wziął w nich udział w gronie 11 zaprzyjaźnionych wydawnictw 
z nieformalnej grupy „Świadomi Wydawcy” (więcej o wspólnym 
stoisku: http://www.swiadomiwydawcy.pl/sw_ed_42.php).  

Nawiązując do głównego bohatera tegorocznych WTK, jakim była 
literatura rumuńska, wydawnictwo IS PAN zaprezentowało książkę 
Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Mowa polska na Bukowinie. 
Rumunia – Ukraina autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Po-
krzyńskiej oraz Lecha A. Suchomłynowa. W piątek 24 maja jedna 
z autorek, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, spotkała się na 
stoisku z czytelnikami i opowiedziała nie tylko o problematyce 
książki, lecz również o badaniach prowadzonych w Rumunii i na 
Ukrainie, jakie legły u jej podstaw. » 

 

Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, 
slawistka, literaturoznawczyni. Jej obszar 
badań naukowych to: literatura i kultura 
Słowian południowych oraz mity ideolo-
giczne Słowiańszczyzny południowej.  
Autorka monografii Aleksander Wielki 
a macedońska idea narodowa. Słowiańskie 
losy postaci antycznej (Warszawa 2004); 
Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rze-
czywistość (Warszawa 2011, wydanie dru-
gie: Warszawa 2013). 

 

 

Dziesiąte Warszawskie Targi Książki.  
Fot. dzięki uprzejmości L. Moroz-Grzelak 

 

https://ispan.waw.pl/default/wp-content/uploads/o-literaturze-macedonskej-w-warszawie.jpeg
http://www.swiadomiwydawcy.pl/sw_ed_42.php


 

    
Dziesiąte Warszawskie Targi Książki. Fot. D. Leśniewska 

Zainteresowaniem gości cieszyły się także książki o problematyce 
kaszubskiej, a mianowicie dwa zbiory artykułów, które ukazały się 
ostatnio w IS PAN: Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim 
języku regionalnym Jadwigi Zieniukowej (praca wydana we współ-
pracy z Instytutem Kaszubskim) oraz Współczesny kaszubski język 
literacki  z  dziedzictwem   leksykalnym   w   tle   Hanny   Popowskiej-
-Taborskiej. Ponadto wydawnictwo IS PAN zaprezentowało m.in. 
serię „Pograniczy”, w tym pracę Joanny Nowak Piastuni dziejów. 
Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej, 
opublikowaną w 2018 roku jako 12 tom serii „Kultura na Pograni-
czach”.  

Więcej na temat książek ze stoiska IS PAN można dowiedzieć się 
z filmu Rafała Czachorowskiego (Fundacja Duży Format): 
https://www.facebook.com/rafal.czachorowski/videos/32712895
99563782/ oraz na stronie „Świadomych Wydawców” 
http://www.swiadomiwydawcy.pl/sw_ed_42.php. 

(Oprac. D. Leśniewska) 

 

 
Dr Dorota Leśniewska na 10. Warszawskich Targach Książki. Fot. H. Krasowska 

 
Dziesiąte Warszawskie Targi Książki. Fot. D. Leśniewska 
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https://www.facebook.com/rafal.czachorowski/videos/3271289599563782/
https://www.facebook.com/rafal.czachorowski/videos/3271289599563782/
http://www.swiadomiwydawcy.pl/sw_ed_42.php


 

  

 

KOLEJNE DWIE PUBLIKACJE  
W BAZIE BOOK CITATION INDEX 
Starając się o jak najszersze rozpowszechnienie publikacji, wydaw-
nictwo IS PAN systematycznie zgłasza monografie do bazy Book 
Citation Index, wchodzącej w skład Web of Science Core Collection. 
Baza liczy już ponad 80 000 monografii powstałych po 2005 roku. 
W maju dwie kolejne książki wydane przez IS PAN pomyślnie prze-
szły ewaluację i zostały włączone do bazy:  

● Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, tom 1: 
Starożytność. Pisarze najdawniejsi, oprac. Ryszard Grzesik, Anna 
Kotłowska przy współudziale Barbary Grunwald-Hajdasz, wydane 
w 2016 roku;  

● Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamo-
ściach w regionie lubuskim, wydana w 2013 roku jako 41 tom serii 
„Język na Pograniczach”.  

(Oprac. D. Leśniewska) 

HANNA POPOWSKA-TABORSKA, WSPÓŁCZESNY  
KASZUBSKI JĘZYK LITERACKI Z DZIEDZICTWEM  
LEKSYKALNYM W TLE, WARSZAWA: INSTYTUT  
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2019  
W maju bieżącego roku ukazał się zbiór artykułów Hanny Popow-
skiej-Taborskiej zatytułowany Współczesny kaszubski język literacki 
z dziedzictwem leksykalnym w tle pod naukową redakcją Doroty 
K. Rembiszewskiej. Zawiera 12 przedruków artykułów na temat 
współczesnego literackiego języka kaszubskiego, które autorka opu-
blikowała w latach 2010–2016 na łamach slawistycznych periody-
ków oraz w różnych tomach zbiorowych. Książkę uzupełnia Biblio-
grafia kaszubska prac autorki, która językiem kaszubskim zajmowała 
się od początku swojej pracy naukowej, tj. od 1954 roku.  

Studia zawarte w tomie poświęcone są procesowi kształtowania się 
kaszubskiego języka literackiego i jego stosunkowi do pierwotnej 
postaci dialektalnej.  
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Książka nawiązuje tematyką do wydanego niedawno przez IS PAN 
oraz Instytut Kaszubski retrospektywnego tomu artykułów Jadwigi 
Zieniukowej Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim języku 
regionalnym. Obie książki świadczą o stałym zainteresowaniu i ży-
wotności badań nad językiem kaszubskim w IS PAN.  

Praca ukazała się w wersji drukowanej w niewielkim nakładzie. 
 (Oprac. D. Leśniewska) 

 


