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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU „PROM
– MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA
DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ” (NAWA)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk otrzymał środki finansowe w ramach konkursu „PROM – Międzynarodowa wymiana
stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, organizowanego
przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej. Projekt umożliwia
organizację wymiany (przyjazdów i wyjazdów) doktorantów
i młodej kadry naukowej.
W zaplanowanej wymianie wezmą udział doktoranci z Polski
i z zagranicy, w tym przyszli doktoranci Szkoły Anthropos. Dzięki
wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji,
odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować
swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)

MGR TYMOTEUSZ KRÓL WYRÓŻNIONY ODZNAKĄ
„ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
Podczas występu Zespołu Regionalnego „Wilamowice” na 43. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie 15 sierpnia
2019 roku doktorant w IS PAN, Tymoteusz Król, za działalność na
rzecz kultury Wilamowic i języka wilamowskiego otrzymał odznakę
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest to odznaczenie
ministerialne, przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Mgr Tymoteusz Król – doktorant w IS PAN. Zajmuje się działaniami na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Członek Stowarzyszenia „Wilamowianie”, z którym prowadzi działalność edukacyjną, popularyzatorską i emancypacyjną, a także Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2016 roku kierownik „Diamentowego grantu”,
dotyczącego historii powojennych prześladowań Wilamowian.

Tymoteusz Król z Zespołem Regionalnym „Wilamowice” w Krakowie.
Fot. z archiwum Zespołu Regionalnego „Wilamowice”
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PROJEKT LANGGENER. SEMINARIUM POLSKO-NIEMIECKIEGO ZESPOŁU W RATYZBONIE
W dniach 2–4 września w Ratyzbonie odbyło się spotkanie robocze
dotyczące projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany
morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt
językowy w mowie osób dwujęzycznych” (Narodowe Centrum
Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369). W spotkaniu wzięli
udział: prof. dr hab. Anna Zielińska (IS PAN), dr Irena Prawdzic
(IS PAN), prof. Marek Nekula (UR), mgr Carolin Centner (UR),
mgr Aneta Bučková (UR), dr Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher (UR)
oraz mgr Iga Kościołek (UR). Podczas zebrania międzynarodowego
zespołu badawczego omawiano sprawy związane z budową korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego oraz kwestie anotacji socjolingwistycznej.
(Oprac. I. Prawdzic)

Mgr Iga Kościołek i dr Irena Prawdzic na spotkaniu w Ratyzbonie.
Fot. A. Zielińska

Prof. dr hab. Anna Zielińska – językoznawca, dialektolog, dyrektor IS PAN. Autorka wielu
artykułów oraz publikacji (m.in. Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających
w Polsce (1996); Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne
(2002); Mowa Pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim
(2013).
Dr Irena Prawdzic – językoznawczyni, polonistka i germanistka. Bierze udział w międzynarodowym grancie realizowanym w IS PAN (NCN, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369,
kierownik prof. dr hab. Anna Zielińska) „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany
morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób
dwujęzycznych”.

DR HAB. DOROTA K. REMBISZEWSKA, PROF. IS PAN,
NA KONFERENCJI W KIJOWIE

Międzynarodowa konferencja „Współpraca naukowa humanistów
ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, organizowana
przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską
Akademię Umiejętności, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa
Szewczenki oraz Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie odbyła się w Kijowie 20–21 września br. »

Dr hab. Dorota K. Rembiszewska. Z archiwum D. K. Rembiszewskiej
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W konferencji wzięła udział dr hab. Dorota K. Rembiszewska,
prof. IS PAN, która wygłosiła referat Perspektywa współczesna
i historyczna w badaniach nad wschodnią Słowiańszczyzną w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiła w nim dorobek IS PAN w zakresie badań nad językami, literaturami wschodniosłowiańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińszczyzny.
Główną uwagę skupiła na słownikach gwarowych (m.in. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, Atlas gwar Bojkowskich, Atlas gwar
wschodniosłowiańskich Białostocczyzny), słownikach dwujęzycznych (np. Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej) oraz
kontaktach językowych, kulturowych polsko-ukraińskich.
Swego rodzaju dopełnieniem omawianej problematyki było wystąpienie prof. Lecha Suchomłynowa z Berdiańskiego Uniwersytetu
Managementu i Biznesu, który jako współautor (wraz z Heleną
Krasowską i Magdaleną Pokrzyńską) zaprezentował publikację
Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie:
Rumunia–Ukraina, będącą rezultatem grantu afiliowanego przy
IS PAN.
(Oprac. D. K. Rembiszewska)
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 (2002); Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic
na Podlasiu w XX wieku (2006); „Słownik dialektu knyszyńskiego" Czesława Kudzinowskiego (2007).

Podczas konferencji dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, wystąpiła z referatem dotyczącym rozwoju literatury macedońskiej z perspektywy przekładów na język polski. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę i kunszt translatorski polskich tłumaczy. To dzięki
nim polski czytelnik miał i ma możliwość poznawania macedońskiej
prozy (m.in. Živka Činga, Luana Starovy, Ermisa Lafazanovskiego,
Goce Smilevskiego, Lidiji Dimkovskiej, czy przełożonego ostatnio
Blaže Minevskiego). Spotkanie naukowe odsłoniło też tematy do tej
pory pomijane w badaniach, wskazało na istnienie zjawisk zbliżonych w różnych kręgach kulturowych, jak m.in. przemilczanie z powodów ideologicznych tematów, które mogłyby naruszać ustalony
wcześniej porządek.
(Oprac. L. Moroz-Grzelak)
Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN – slawistka, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni. Zajmuje się literaturą i kulturą Słowian południowych oraz mitami ideologicznymi
Słowiańszczyzny południowej. Autorka monografii Aleksander Wielki a macedońska idea
narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej (2004); Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty
a rzeczywistość (2011, 2013).

DR WOJCIECH SOSNOWSKI Z WYKŁADAMI
NA UNIWERSYTECIE VIADRINA WE FRANKFURCIE
NAD ODRĄ

DR HAB. LILLA MOROZ-GRZELAK, PROF. IS PAN,
NA KONFERENCJI MACEDONISTYCZNEJ
W OCHRYDZIE

W dniach 17–21 września dr Wojciech Sosnowski przeprowadził
wykłady i warsztaty w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą – w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching). Na wykłady i warsztaty do Frankfurtu nad Odrą
przyjechało 30 slawistów, wykładowców i nauczycieli z różnych
krajów Europy, Ameryki i Azji, aby poznać obecną i dalszą drogę
w glottodydaktyce języków słowiańskich.

W dniach 23–24 sierpnia w Ochrydzie (Macedonia) odbyła się
46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez
Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopju. Spotkanie naukowe,
wieńczące kolejne Seminarium Języka, Kultury i Literatury Macedońskiej, skupiło lingwistów, kulturoznawców i literaturoznawców
z 16 krajów. Jednym z podejmowanych tematów była kwestia istnienia problematyki macedońskiej w literaturach obcych i przekładów literackich na inne języki.

Dr W. Sosnowski wygłosił wykład o rosnącej roli digitalizacji procesu
dydaktycznego oraz znaczeniu zachowania balansu między intelektualizacją a infantylizacją w nauczaniu. Przeprowadził także war- »
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sztaty o efektywnym nauczaniu z wykorzystaniem techniki gier
językowych, zasobów Internetu w nauczaniu oraz metod glottodydaktycznych zaczerpniętych z jego książek pt. С Россией на «ты»,
Polskie czytanki oraz Ucz się z nami.
(Oprac. na podstawie tekstu W. Sosnowskiego)
Dr Wojciech Sosnowski – językoznawca, slawista, autor ponad 30 artykułów naukowych w dziedzinie glottodydaktyki i językoznawstwa slawistycznego. Członek Rady
programowej czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Współautor: Leksykonu odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim (2017); Leksykonu aktywnej
polskiej i ukraińskiej frazeologii (2017).

DR AGNIESZKA PLUWAK NA „6TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON APPLIED LINGUISTICS ISSUES”
W SANKT PETERSBURGU
W dniach 19–20 lipca w Sankt Petersburgu odbyła się konferencja
„6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI
2019)”, która zgromadziła naukowców z Europy i Azji, zajmujących
się tematyką lingwistyki stosowanej (http://www.lingconf.me/en/).

DR HAB. DOROTA K. REMBISZEWSKA, PROF. IS PAN,
Z WYKŁADAMI NA ŁOTWIE

W dniach 10–14 września dr hab. D. K. Rembiszewska, prof. IS PAN,
w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching) przeprowadziła wykłady na Wydziale Pedagogiki, Lingwistyki i Wzornictwa (Izglītības, valodu un dizaina fakultāte) Rezekneńskiej Akademii Technologicznej (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā) w Rzeżycy na Łotwie.

Tematyka wykładów była związana z problematyką kontaktów
językowo-kulturowych krajów słowiańskich i Łotwy, dotyczyła
m.in. elementów słowiańskich w nazwiskach mieszkańców
wschodniej Łotwy (Славянские элементы в фамилиях современных жителей Вилян/Viļāni) oraz zainteresowań polskich archeologów i etnografów Łatgalią na przełomie XIX i XX wieku (Латгáлия в прéссе и пóльской эпистологрáфии рубежá XIX и XX векóв).
W wykładach wzięli udział studenci translatoryki, którzy w programie studiów mają kurs języka polskiego.
(Oprac. na podstawie tekstu D. K. Rembiszewskiej)

Ceremonia zakończenia konferencji ALI 2019. Druga z prawej dr Agnieszka Pluwak.
Z archiwum A. Pluwak

IS PAN reprezentowała dr Agnieszka Pluwak z wystąpieniem
pt. Towards understanding of natural dialogs in the design of chatbot
flow. Tematem zainteresowań dr A. Pluwak, którego dotyczyło wystąpienie w Sankt Petersburgu, była możliwość opisania języka chatbotów z użyciem kryteriów językoznawczych, m.in. analizy dyskur- »
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su określenia kryteriów ewaluacji agentów dialogowych i możliwości zdefiniowania cech języka chatbotów, brzmiącego naturalnie dla
ludzi versus języka sztucznego, maszynowego.
(Oprac. na podstawie tekstu 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 (2016).

„WSPÓŁCZESNE METODY NAUCZANIA JĘZYKA
POLSKIEGO’’ – KONFERENCJA GLOTTODYDAKTYCZNA
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK I FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ
W BERDIAŃSKU

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbyła się
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody
nauczania języka polskiego”, której organizatorami byli Instytut
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Slawistyczna.
Potrzeba zorganizowania już po raz drugi konferencji glottodydaktycznej na Ukrainie podyktowana jest przeświadczeniem, że
kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego przekłada się
nie tylko na kształtowanie kompetencji językowych, ale również na
formowanie postaw społecznych ich uczniów. Jak pokazuje współczesna sytuacja, w większości przypadków uczniowie ci stają się
w przyszłości studentami polskich uczelni i pracownikami polskich
firm.
Oprócz paneli teoretycznych prezentujących stan badań nad językiem polskim na Ukrainie (m.in. referaty prof. Lecha Suchomłynowa, dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, i mgr Olgi Popovej)
podczas konferencji odbyły się zajęcia praktyczne (prowadzone
m.in. przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk), w trakcie których
nauczyciele języka polskiego dowiedzieli się, jak w przystępny
sposób uczyć polskiej etykiety językowej, a także jak przekazywać
informacje o polskich realiach społeczno-kulturowych. Tematyka
konferencji stanowiła więc odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie
glottodydaktyków.

Podczas spotkania dokonano także przeglądu, analizy i konfrontacji
współczesnych podręczników do nauki języka polskiego, zaprezentowano autorskie programy i metody nauczania, a w trybie warsztatowym przygotowywano materiały do wspólnej bazy narzędzi dydaktycznych.
Przedsięwzięcie wsparły: Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku, Centrum
Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania
i Biznesu oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
(Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody
nauczania języka polskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)

„NARODOWE CZYTANIE” I PROMOCJA KSIĄŻKI
SZTUKA MARGINESÓW. CHORWACKI PLAKAT
POLITYCZNY W BERDIAŃSKU
W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbyła się kolejna odsłona akcji „Narodowe czytanie”. Polskie Kulturalno-Oświatowe
Towarzystwo „Odrodzenie” wybrało tekst Mój ojciec wstępuje do
strażaków autorstwa Brunona Schulza – polskiego artysty urodzonego w Drohobyczu pod Lwowem. W „Czytaniu narodowym” wzięli
udział miejscowi Polacy, pracownicy berdiańskich szkół wyższych,
a także zaproszeni goście. IS PAN reprezentowała dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, która przeczytała tekst Schulza po polsku. Następnie fragmenty noweli odczytano w języku tureckim, francuskim,
niemieckim i ukraińskim.
Podczas wizyty przedstawicielek IS PAN na Ukrainie w Domu Polskim w Berdiańsku odbyła się także promocja książki Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny autorstwa Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk. W roli moderatora rozmowy wystąpił prof. Lech Suchomłynow.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
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Widowisko „Grupy Studnia O.” zostało oparte na autorskich badaniach naukowych dr A. A. Kaim i dr M. Litwinowicz. Kanwą półtoragodzinnego spektaklu jest życiorys Wojciecha Bobowskiego vel Ali
Ufkiego Beya, osmańskiego poligloty porwanego w wieku młodzieńczym z terenów Rzeczypospolitej (XVII wiek). Fascynująca postać
dragomana – tłumacza poruszającego się nie tylko między językami,
ale również znakami (stworzył notację muzyczną dla muzyki tureckiej) stanowi interdyscyplinarny temat badawczy.

1
2
1. Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Z archiwum E. Wróblewskiej-Trochimiuk
2. Prof. Lech Suchomłynow i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Z archiwum
E. Wróblewskiej-Trochimiuk
Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – kulturoznawczyni i slawistka ze specjalnością
kroatystyka. Autorka monografii Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny
(2018). Kierowniczka grantu „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji
i Serbii po roku 2000” realizowanego w ramach programu SONATA Narodowego
Centrum Nauki (NCN 2018/31/D/HS2/03127). Członkini redakcji czasopisma „Slavia
Meridionalis”. Zajmuje się kulturą wizualną krajów byłej Jugosławii oraz antropologią
polityczną.

POMIĘDZY. OPOWIEŚĆ O TŁUMACZENIU.
DR AGNIESZKA A. KAIM NA
XI MIĘDZYNARODOWYM DNIU TŁUMACZA
Dnia 28 września w ramach obchodów XI Międzynarodowego Dnia
Tłumacza w Zamku Ujazdowskim, w budynku Laboratorium
Centrum Sztuki Współczesnej, odbyła się premiera widowiska
narracyjnego pt. Pomiędzy. Opowieść o tłumaczeniu. Spektakl został
przygotowany przez dr Agnieszkę Ayşen Kaim (IS PAN),
dr Małgorzatę Litwinowicz-Droździel (IKP) oraz Martę Maślankę
(akompaniament).

Dr Agnieszka A. Kaim. Fot. A. Burakowski

Zinterpretowane sfabularyzowanym językiem ustalenia badaczek
przyjęły kształt widowiska narracyjnego, popularnonaukowego
projektu o naturze pracy tłumacza kultur – pośrednika między światami, uczonego z kategorii ludzi „pomiędzy” (ang. go between).
W widowisku pojawiają się pytania nie tylko natury filologicznej czy
lingwistycznej, ale także z zakresu orientalistyki, historii kultury
i antropologii społecznej.
(Oprac. A. A. Kaim)
Dr Agnieszka Ayşen Kaim – orientalistka, tłumaczka z języka tureckiego. Jej obszar
zainteresowań dotyczy literatury ustnej i sztuki widowiskowej na Bliskim Wschodzie,
kinematografii tureckiej, wpływów tureckich na Bałkanach, mistycyzmu muzułmańskiego w literaturze i obrzędach, Polaków w Imperium Osmańskim. Wraz ze Stowarzy- »
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szeniem „Grupa Studnia O.” działa jako opowiadaczka i animatorka kultury, realizując
projekty kulturalne w kraju i za granicą. Autorka licznych publikacji naukowych
i popularnonaukowych, a także autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży Bahar
znaczy Wiosna, nominowanej do nagrody literackiej w konkursie Książka Roku 2016
PS IBBY (III miejsce).

STARY VS „NOWY REALIZM”.
DR KATARZYNA ROMAN-RAWSKA
NA XVII OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE
SOCJOLOGICZNYM
Dnia 13 września we Wrocławiu w ramach XVII Ogólnopolskiego
Zjazdu Socjologicznego dr Katarzyna Roman-Rawska wygłosiła
referat pt. Stary vs „Nowy Realizm". Konflikt pokoleniowy w rosyjskim
polu literackim po 1991 roku. Prezentacja miała miejsce w ramach
obrad sekcji socjologii sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w panelu pt. „Pokoleniowość w sztuce – perspektywa twórców i odbiorców”. Referaty uczestników panelu dotyczyły różnych
pól sztuki, w tym sztuk wizualnych, literatury, muzyki, teatru oraz
filmu, a także reprezentowały zarówno ilościowe, jak i jakościowe
metody badawcze.
(Oprac. na podstawie tekstu K. Roman-Rawskiej)
Dr Katarzyna Roman-Rawska –
literaturoznawczyni i socjolożka, badaczka współczesnej literatury oraz kinematografii rosyjskiej w kontekście społeczno-politycznym. Specjalistka badawczo-techniczna w IS PAN.

Dr Katarzyna Roman-Rawska.
Fot. T. Rawski

„BROŃCIE NAS ZANIM JESTEŚCIE” – WILAMOWIANIE
ZAANGAŻOWANI. MGR TYMOTEUSZ KRÓL
NA XVII OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE SOCJOLOGICZNYM
Dnia 14 września doktorant w IS PAN – Tymoteusz Król wygłosił
wraz z Justyną Majerską-Schneider – prezeską Stowarzyszenia „Wilamowianie”, referat „Brońcie nas zanim jesteście” – Wilamowianie
zaangażowani w ramach sesji „Antropologia zaangażowania – rola
refleksji nad kulturą i działań pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia”, moderowanej przez prof. dr hab. Ewę Michnę
oraz prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller. Celem było wspólne zastanowienie się nad rolą antropologów w życiu publicznym i szukanie
odpowiedzi na pytanie, czy angażowanie się antropologów na rzecz
uciśnionych jest uprawnione czy wręcz, biorąc pod uwagę aktualne
problemy w polskim życiu publicznym, konieczne. Tymoteusz Król
wraz z Justyną Majerską-Schneider w trakcie referatu przedstawili
swoje podwójne role – badaczy i lokalnych aktywistów oraz idące za
tym konsekwencje. Przywołano również dotychczasowe interesowne
działania niektórych naukowców w Wilamowicach, szczególnie tych
związanych z badaniem wysp językowych – Sprachinselforschung.
(Oprac. na podstawie tekstu T. Króla)

Tymoteusz Król oraz Joanna Majerska-Schneider na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu. Fot. E. Michna
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WIZYTA PROF. GRAEME DUNPHY’EGO W POZNANIU
W dniach 23–26 września w Poznaniu przebywał prof. Graeme
Dunphy, przewodniczący Medieval Chronicle Society, organizacji
powołanej do życia w 1999 roku i skupiającej badaczy kronik średniowiecznych z całego świata. Wizyta związana była z przygotowaniami do „The Ninth Medieval Chronicle Conference”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 13–18 lipca 2020 roku. Konferencja
ta jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym co trzy lata
przez różne ośrodki akademickie. W roku 2020 jej współorganizatorami są Instytut (od 1 X 2019 Wydział) Historii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk. Reprezentujący IS PAN pracownicy Zakładu Historii,
prof. dr hab. Ryszard Grzesik i dr Wojciech Mądry, opiekowali się
gościem we wtorek 24 września. Była to okazja do pokazania mu
zabytków Poznania i Wielkopolski związanych z początkami naszej
państwowości oraz przybliżenia mu działalności IS PAN.

nad poznańską księgą ziemską i nad szesnastowiecznym Słownikiem
Bartłomieja z Bydgoszczy).
(Oprac. R. Grzesik, W. Mądry)

DR HAB. ANNA ENGELKING, PROF. IS PAN,
ORAZ MGR TYMOTEUSZ KRÓL NA ZJEŹDZIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO
W dniach 18–22 września w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatek i Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
(dalej PTL). Wybrano nowy Zarząd Główny. Wiceprezeską została
dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, i prezeska warszawskiego
oddziału PTL. Podczas Zjazdu odbyła się również konferencja „Zaangażowanie/Animacja/Edukacja. Etnologia i antropologia wobec
zmiany społecznej”. Podczas sesji posterowej doktorant w IS PAN
i członek warszawskiego oddziału PTL Tymoteusz Król wraz z Joanną Maryniak z Wydziału „Artes Liberales” prezentowali poster Rewitalizacja przez zabawę. Podczas godzinnej sesji autorzy przedstawili
sposoby rewitalizacji języków ginących na przykładzie projektów dla
młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Wilamowianie”,
Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” oraz Wydział „Artes
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w Wilamowicach. Projekty
te dotyczą gier (m.in. planszowych), aplikacji komputerowych,
a także wilamowskojęzycznego teatru oraz tłumaczenia tekstów
popkultury na język wymysiöeryś.
(Oprac. T. Król)

Od lewej: dr Wojciech Mądry, prof. Graeme Dunphy, prof. Ryszard Grzesik.
Fot. z archiwum W. Mądrego

Interdyscyplinarna konferencja, na którą przybędą goście z całego
świata, będzie dobrą okazją do przedstawienia dorobku współorganizatorów w dziedzinie dawnej historii, a w przypadku IS PAN
prac leksykograficznych (Słownik starożytności słowiańskich, Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu wraz z będącą aktualnie w opracowaniu redakcyjnym wersją
angielską The Early Slavs. Lexicon) oraz źródłoznawczych i filologicznych (Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian oraz badania

Joanna Maryniak i Tymoteusz Król na konferencji PTL w Poznaniu. Fot. z archiwum PTL
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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
NA FESTIWALU NAUKI (23 września – 26 września
2019)
Sytuacja języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku. Na podstawie relacji świadków historii (23 września)
Na tegorocznym Festiwalu Nauki dr Irena Prawdzic z Instytutu
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz dr Anna Jorroch z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziły wykład na temat sytuacji
języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku, widzianego z perspektywy świadków historii. Obie naukowczynie biorą udział w grancie
afiliowanym przy IS PAN (projekt badawczy nr 2016/23/G/
HS2/04369), a finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Do tej
pory zebrano materiał z rozmów z 120 osobami.
Podczas wykładu językoznawczynie ogólnie nakreśliły kontekst
prawno-historyczny niemczyzny w Polsce, a następnie opowiedziały słuchaczom, w jaki sposób docierają do mówców oraz czy i jakie
trudności muszą pokonać, żeby ktoś zgodził się opowiedzieć im
historię swoją, swojej rodziny i swoich języków. Badaczki skoncentrowały się na regionie szczecińskim oraz na Mazurach. Wybrały
sześć relacji (dwie ze Szczecińskiego oraz cztery z Mazur) i na podstawie wyekscerpowanych cytatów (przede wszystkim w języku
niemieckim, aby unaocznić odbiorcom jego żywotność) pokazały
problemy, jakim tuż po wojnie musieli sprostać ludzie, których
pierwszym językiem był właśnie niemiecki. Dzięki temu udało się
uchwycić nie tylko podobieństwa, ale i jednostkowe różnice (np.
w Ukcie przybyłe polskojęzyczne dzieci uczyły się niemieckiego,
żeby móc bawić się z dziećmi niemieckojęzycznymi). Zestawienie
obu regionów pozwoliło również pokazać odmienną sytuację,
w jakiej znaleźli się mówcy z Mazur oraz z okolic Szczecina. Kiedy ci
pierwsi byli u siebie, mieszkali w miejscowościach urodzenia lub
stosunkowo niedaleko od nich, ci drudzy stanowili wraz z przesiedleńcami z Kresów Wschodnich lub Polski centralnej ludność napływową. Rozproszeni, pozbawieni zaplecza społecznego i materialnego byli bardziej narażeni na prześladowania, szczególnie
w miastach. To prawdopodobnie tłumaczy nieufność i częste odmowy udzielenia wywiadu. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Ze strony publiczności padło wiele cennych uwag i komentarzy,
dzielono się także własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, co
wskazuje na społeczną wagę badanego zagadnienia.
(Oprac. na podstawie tekstu I. Prawdzic)
Dr Anna Jorroch – językoznawczyni, germanistka, zatrudniona w Instytucie Germanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, wykonawczyni grantu „Pokoleniowe zróżnicowanie
języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy
w mowie osób dwujęzycznych” (NCN, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369).

Od lewej dr Anna Jorroch, dr Irena Prawdzic. Fot. B. Kubok

Zanik gwar polskich na Bukowinie (26 września)
Dnia 26 września w Pałacu Staszica w ramach Festiwalu Nauki odbył
się wykład na temat zanikania gwar polskich na terenie Bukowiny
Karpackiej. Wykład przeprowadziła dr hab. Helena Krasowska,
prof. IS PAN. Prelegentka opowiedziała o swoich ostatnich badaniach
wśród mniejszości polskiej na Bukowinie, które prowadziła w ramach grantu NPRH (nr 1bH 15 0354 83), afiliowanego przy IS PAN.
Wskazała na główne przyczyny utraty lub zachowania dziedzictwa
kulturowego, jakim jest mowa polska.
Prelegentka podkreśliła, że na zachowanie i przekaz międzypokoleniowy mają wpływ czynniki pochodzące z trzech poziomów struk- »
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tury społecznej: z poziomu mikro (rodzina, sąsiedztwo), mezo (zrzeszenia i organizacje) i makro (instytucje państwowe, Kościół uniwersalny).

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN. Fot. G. Myślińska

Niezmiernie ważnym czynnikiem decydującym o kompetencjach
językowych jednostki okazała się sytuacja w domu i najbliższym
otoczeniu. To, na ile język polski stanowi kod komunikacji w rodzinie
(rola rodziców, dziadków i innych starszych członków rodziny)
i sąsiedztwie (codzienny kontakt z rówieśnikami), przekłada się na
poziom praktycznej znajomości polszczyzny młodego użytkownika
języka.
(Oprac. H. Krasowska)
Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – slawistka, językoznawczyni, 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.
Współautorka (wraz z M. Pokrzyńską i L. A. Suchomłynowem) obszernej monografii
Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina. Świadectwo zanikającego dziedzictwa
(2018).

Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki
(27 września).
Dnia 27 września odbyło się spotkanie pt. Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki, poświęcone rewitalizacji zagrożonych
języków w Europie na przykładzie dwóch autochtonicznych języków
Polski, wilamowskiego i mazurskiego. Pretekstem do zorganizowania spotkania było ustanowienie roku 2019 przez UNESCO „Rokiem
Języków Rdzennych”. O swoich doświadczeniach badawczych i działaniach związanych z rewitalizacją języków mniejszościowych opowiedzieli dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, oraz dwóch
doktorantów „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”: mgr Tymoteusz Król i mgr Piotr Szatkowski.
Nicole Dołowy-Rybińska przedstawiła słuchaczom sytuację językową
świata, stopnie i powody zagrożenia języków, a także wypracowane
przez badaczy sposoby odwracania zmiany językowej.
Tymoteusz Król zaprezentował powody zerwania międzypokoleniowego przekazu języka wilamowskiego, a także podejmowane przez
siebie i przez grupę lokalnych aktywistów działania poświęcone
zachowaniu tego języka m.in. poprzez sztukę i tworzeniu nowych
użytkowników (new-speakers) tego języka.
Piotr Szatkowski wprowadził słuchaczy w sytuację mowy mazurskiej. Omówił konieczność i problemy związane z kodyfikacją języka
oraz działania podejmowane przez mazurskich aktywistów językowych, zwłaszcza na polu literatury i nowych mediów. Referatom
towarzyszyła ożywiona dyskusja. »
(Oprac. N. Dołowy-Rybińska)
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Mazur z lat 30. XX wieku.
Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/ Masuren_(Volk)#/media/Datei: Alter_Masure.JPG

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – kulturoznawczyni i socjolingwistka.
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 (2017); Języki i kultury
mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (2011); Kachoubes de Poméranie, Armeline Editions (2010). Kierowniczka projektu „Kontakt języków i konflikt
kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na
przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”, 2017–
–2020, Grant OPUS Narodowego Centrum Nauki (2016/21/B/HS2/00001).
Mgr Piotr Szatkowski – doktorant IS PAN, absolwent gdańskiej skandynawistyki. Badacz
mowy mazurskiej i aktywny działacz na rzecz jej rewitalizacji. Tłumacz Małego Księcia na
język pruski (2015) i etnolekt mazurski (2019). Do jego głównych zainteresowań badawczych należą biografie językowe Mazurów, współczesne praktyki językowe potomków Mazurów, tożsamościowy aspekt rewitalizacji etnolektu mazurskiego oraz język
staropruski.

Baśnie i legendy świata (24 września)
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Nauki IS PAN po raz pierwszy
przygotował zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych. W programach animacyjnych dla najmłodszych odbiorców Festiwalu
dr Agnieszka Ayşen Kaim z IS PAN, a także opowiadaczka ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”, od lat propagująca i praktykująca sztukę opowiadania, przedstawiła bałkańskie mity skupione wokół tematyki pszczół i miodu.
Historie zostały zaczerpnięte z mitologii słowiańskiej i greckiej,
między innymi wykorzystano kreteński mit o Glaukosie, synu króla
Krety Minosa oraz bułgarską przypowieść o pszczole, Bogu i Judzie.
Narracji ustnej zatytułowanej Dlaczego miód jest słodki towarzyszyła
muzyka grana na oryginalnym instrumencie bałkańskim tanbura
przez slawistę i muzyka Marcina Zadroneckiego, lidera polskiego
zespołu Balkansevdah. W programie zostały wykorzystane pieśni
w językach serbskim, albańskim i bułgarskim. Dzieci zostały włączone do wspólnego śpiewu i zabawy rytmicznej.
Forma opowieści została oparta na narracji interaktywnej z elementami zabawy, wspólnego zgadywania i tańca. Całość zwieńczył „taniec pszczół” imitujący pracę pszczół w ulu, zbieranie pyłku, prosta
choreografia na miarę możliwości dzieci została zaadoptowana do
rytmu tradycyjnego tańca typu horon. »
Procesja Bożego Ciała w Wilamowicach, 2016 rok. Fot. J. Majerska
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Marcin Zadronecki, dr Agnieszka A. Kaim. Fot. B. Kubok

Drugi program Opowieści łobuziaków został oparty na autorskiej
interpretacji utworów literatury dziecięcej: Asmodeusz szwedzkiego
pisarza Ulfa Starka i nowelce pt. O Anielce, w którą wstąpił diabeł
izraelskiej pisarki Alony Frankel, a także anonimowej afrykańskiej
opowieści o niebie. Podstawą przesłania tej składanki jest przeświadczenie, iż poddawana nieustannej krytyce dorosłych pozorna
niegrzeczność jest właściwie zdrowym przejawem inteligencji
i twórczym niepokojem, stanowiącymi podstawę kreatywności.

Dr Agnieszka A. Kaim wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 60. Fot. B. Kubok

Dzieci dowiadują się, że etykietka „grzeczny”, „łobuz” jest oceną
subiektywną i od nas samych zależy, jak pokierujemy naszą twórczą
energią.
(Oprac. A. A. Kaim)
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NOWOŚCI WYDAWNICZE: LEKSYKON IDEI
WĘDROWNYCH NA SŁOWIAŃSKICH BAŁKANACH.
XVIII–XXI WIEK, T. 4
Informujemy, że opublikowano czwarty tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI wiek, w którym autorzy
i autorki prezentują historię trzech idei modernizacyjnych – nowoczesność, sekularyzacja i postęp – na obszarze południowosłowiańskim.
Serdecznie zapraszamy do lektury:
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1080

Pomysł serii zrodził się pod wpływem badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach XVIII–XX w.” (OPUS 2014/13/B/HS2/01057),
realizowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
w latach 2015–2018.
Cały Leksykon idei wędrownych dostępny jest bezpłatnie w dziale wydawniczym repozytorium IS PAN:
Tom 1: Oświecenie, religia, racjonalizm:
https://hdl.handle.net/20.500.12528/588
Tom 2: Historia, ewolucja, rewolucja:
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1066
Tom 3: Konserwatyzm, liberalizm, naród:
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1078
Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 4 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

CZASOPISMA IS PAN W WYKAZIE CZASOPISM
NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW
Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH WRAZ
Z PRZYPISANĄ LICZBĄ PUNKTÓW

Seria „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” poświęcona jest
historii intelektualnej regionu, na którym względna bliskość językowa i terytorialna lokalnych kultur idzie w parze z ich ogromnym
zróżnicowaniem cywilizacyjnym, historyczno-kulturowym, wyznaniowym, społecznym, co czyni ten stosunkowo niewielki obszar
interesującym obiektem eksploracji. Stanowi ona nowatorski projekt
wydawniczy, w którym znajdą się prace prezentujące region nie
tylko i nie tyle przez najczęściej wykorzystywane w jego opisie kategorie geopolityczne, lecz przede wszystkim z perspektywy kształtowania się lokalnych nowoczesnych imaginariów społecznych.

W dniu 31 lipca 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie nowy Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Zawiera on blisko 30 000
tytułów z zakresu 44 dyscyplin. Wszystkie czasopisma wydawane
przez IS PAN znalazły się w Wykazie: „Acta Baltico-Slavica” (70 punktów), „Adeptus” (20 punktów), „Cognitive Studies|Études cognitives”
(20 punktów), „Colloquia humanistica” (20 punktów), „Slavia Meridionalis” (40 punktów), „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”
(20 punktów), „Studia Litteraria et Historica” (20 punktów) oraz
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (40 punktów).
Wykaz wywołał liczne kontrowersje i wzbudził żywą dyskusję
w środowisku naukowym jako dalece niedoskonałe narzędzie
w planowanej ewaluacji dorobku naukowego polskich badaczy
i jednostek naukowych.
(Oprac. D. Leśniewska)
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