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Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2018 r. 
(sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) 

 

 

 

 

 

Adresaci: 
1) Wydział PAN (właściwy merytorycznie i 

organizacyjnie)  
2) Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN 

 

Termin: 15.02.2019 
 

 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

I.1.  

 Nazwa (ew. patron), status jednostki (instytut naukowy, pomocnicza jednostka naukowa, 

międzynarodowy instytut naukowy) 
 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, instytut naukowy  

 

 Kategoria jednostki (przyznana przez MNiSW, data i numer komunikatu) 
 

Kategoria naukowa A nadana decyzją nr 296/KAT/2017 z dn. 15.11.2017 r. 

 Dane adresowe jednostki (adres pocztowy, n-ry telefonu do kontaktów, adresy e-mail do 

kontaktu, adres strony internetowej jednostki) 
 

ul. Bartoszewicza 1b m. 17,  

00-337 Warszawa,  

tel./fax. (0 22) 826 76 88 

sekretariat@ispan.waw.pl, http://ispan.waw.pl/default/pl/ 

 

I.2. Dyrektor, przewodniczący Rady Naukowej (innego organu doradczego) 
(imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy; jeżeli zmiana na stanowisku nastąpiła w ciągu roku 

sprawozdawczego, należy tę informacje podać). 
 

Dyrektor IS PAN: prof. dr hab. Anna Zielińska 

Zastępca IS PAN ds. naukowych: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN 

Zastępca IS PAN ds. ogólnych: dr Dorota Pazio-Wlazłowska 
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Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Ryszard Grzesik 

 

I.3. Misja, uprawiane dyscypliny naukowe i realizowane główne kierunki badawcze. 
 

Uprawiane dyscypliny naukowe: 

- językoznawstwo 

- nauki o kulturze i religii 

 

Główne kierunki badawcze: 

 

(1) Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne. 

(2) Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa).  

(3) Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości 

(językowe, etniczne, religijne). 

(4) Językowy obraz świata. 

(5) Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, 

kognitywizm, lingwistyka korpusowa. 

(6) Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa. 
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II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA JEDNOSTKI 
 

II.1. Publikacje naukowe jednostki, które ukazały się drukiem (liczbowo) 
 

 

 

Monografie1 
(lub rozdziały) 

Podr. akadem.1 
(lub rozdziały) 

Publikacje w czasopismach  

recenzowanych pozostałe 

publ. nauk. Liczba 

ogółem  
publikacje 1 publikacje 2 publikacje 

3 

248 138 0 2 16 55 28,00 zł 

 

 

II.2. Aktywność wydawnicza jednostki  
II.2.1. Wydawnictwa własne jednostki w roku sprawozdawczym (liczbowo, dotyczy 

wydawnictw, które ukazały się w roku sprawozdawczym) 
 

Monografie ukazują się w wersji elektronicznej („pierwsza”), zamieszczone w otwartym 

dostępie w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 

repozytorium iReteslaw http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/2; niektóre 

prace mają dodatkową wersję drukowaną.  

 

 

ogółem 
wydane 

z tego 

wydawnictwa  wydawnictwa ciągłe  

zwarte w tym 

czasopisma: 
drukowane 

wyłącznie 
w wersji 

elektronic

znej 

Inne 
wydawnictwa 

ciągłe 
serie 

wydawnicze 

Pozostałe 

liczba 

tytułó

w 

nakła

d w 

egz. 

liczba 

tytułó

w 

nakła

d w 

egz. 

liczba 

tytułó

w 

nakła

d w 

egz. 

liczba 

tytułów 
liczba 

tytułó

w 

nakład 

w egz. 
liczba 

tytułó

w 

nakła

d w 

egz. 

 

18* 
 

400 
 

3** 
 

300 
 

- 
 

- 
 

8 
 

5*** 
 

100 
 

- 
 

- 

 

 

* w tym 14 tytułów opublikowanych wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym 

dostępie;    

** w tym 1 pozycja opublikowanych wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym 

dostępie; 

*** 3 książki z serii opublikowana wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym 

dostępie 

 

II.2.2. Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych (De Gruyter Open/Springer; PAN 

– Czytelnia Czasopism, Elektroniczna Biblioteka; inne platformy) 
Liczba tytułów ogółem, w tym: 

http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/2
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Tytuł czasopisma, nazwa platformy elektronicznej, na której zostało udostępnione 

czasopismo.   
 

Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – osiem 

tytułów: siedem roczników i jeden półrocznik – są udostępniane na Platformie Czasopism 

IS PAN „ISS PAS Journals” https://ispan.waw.pl/journals/index.php, w otwartym dostępie na 

licencji CC BY 3.0 PL. 

 

 „Acta Baltico Slavica”, nr 42 za 2018 rok: Bałtyckie i słowiańskie konteksty 

(nie)pamięci. 

 „Adeptus”  nr 11 za 2018 rok: Większości – mniejszości – subwersje;  

nr 12 za 2018 rok: „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii. 

 „Cognitive Studies | Études cognitives” nr 18 za 2018 rok. 

 „Colloquia Humanistica” nr 7 za 2018 rok: Against homogeneity. Transcultural and 

trans-lingual strategies in cultural production. 

 „Slavia Meridionalis”, nr 18 za 2018 rok: Zagadnienia morfoskładni bałkańskiej.  

 „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” nr 50 za 2018 rok: Dyskursy edukacji 

historycznej. 

 „Studia Litteraria et Historica” nr 7 za 2018 rok: Totalne zaskoczenie inteligencji 

polskiej. 

 „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 53 za 2018 rok. 

 

 

 

 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php
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II.3. Projekty, zadania badawcze realizowane w roku sprawozdawczym 
 

Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.3): 24 
w tym: 

Projekt 

w 
Tytuł Kierownik Okres 

realizacji 
Przyznane Instytucja 

ramach projektu projektu (rok) od-do środki finansująca 

II.3.1 1) Przetwarzanie 

miejsc pamięci. 

Niemieckie 

pomniki ku czci 

poległych na 

terenie dawnej 

rejencji 

koszalińskiej 
 

2) Konfrontacja 

słowotwórcza 

języków 

bałkańskich 
 

3) Idee wędrowne 

na słowiańskich 

Bałkanach (XVIII-

XXw.) 
 

 

 

4) Etnografia 

pamięci PRL-u. 

Kultura 

codzienności 

Polski powojennej 

1956-1989 
 

 

5) Kontakt języków 

i konflikt kultur. 

Zdobywanie 

kompetencji 

językowych i 

tworzenie się 

tożsamości 

kulturowej na 

przykładzie 

uczniów 

Łużyckiego 

Gimnazjum w 

Budziszynie 

(Łużyce Górne) 

dr Karolina 

Ćwiek-

Rogalska 
 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. 

Viara 

Maldjieva 
 

 

dr hab. 

Grażyna 

Szwat-

Gyłybowa, 

prof. IS 

PAN 
 

prof. dr hab. 

Wojciech 

Burszta 
 

 

 

 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2018 
 

 

 

 

2015-2018 
 

 

 

 

 

 

2017-2020 
 

 

 

 

 

 

2017-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 745 
 

 

 

 

 

 

 

 

390 484 
 

 

 

 

1 351 814 
 

 

 

 

 

 

336 469 
 

 

 

 

 

 

303 698 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCN 

MINIATURA 
 

 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
 

 

 

 

NCN OPUS 
 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
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6) Wiedza – 

władza – rozkosz. 

Seksualność w 

polskiej i 

ukraińskiej prozie 

galicyjskiej 

przełomu XIX i 

XX wieku 
 

7) Kategoria „rasy” 

w myśli polskiej do 

1918 roku. Źródła 

– wyobrażenia –  

konteksty 
 

 

8) Fonetyka i 

fonologia języka 

macedońskiego 
 

9) Pokoleniowe 

zróżnicowanie 

języka: zmiany 

morfosyntaktyczne 

wywołane przez 

polsko-niemiecki 

kontakt językowy 

w mowie osób 

dwujęzycznych 
 

10) Przypadkowy 

bohater. Studium 

dwukulturowości w 

skali 

mikrohistorycznej 
 

 

11) Proces 

zanikania języka na 

podstawie badań 

gwar polskich na 

Bukowinie 

rumuńskiej 
 

12) Pogrom 

krakowski 11 

sierpnia 1945 na tle 

porównawczym 
 

dr 

Katarzyna 

Glinianowic

z 
 

 

 

 

 

 

dr hab. 

Katarzyna 

Wrzesińska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

prof. dr hab. 

Irena 

Sawicka 
 

prof. dr hab. 

Anna 

Zielińska 

(zespół 

polski), 

prof. Björn 

Hansen 

(zespół 

niemiecki) 
 

dr 

Agnieszka 

Ayşen 

Kaim 
 

 

 

 

mgr Karina 

Stempel-

Gancarczyk 
 

 

 

prof. dr hab.  

Joanna 

Tokarska-

Bakir 
 

2016-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 
 

 

 

 

 

 

2018-2020 
 

 

 

2018-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 
 

 

 

 

 

 

2018-2019 
 

 

 

 

 

 

2018-2023 

416 974 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 488 
 

 

 

 

 

 

360 013 
 

 

 

1 164 810 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 047 
 

 

 

 

 

 

74 441 
 

 

 

 

 

 

944 369 

NCN FUGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
 

 

 

NCN 

BEETHOVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

NCN 

MINIATURA 
 

 

 

 

 

NCN ETIUDA 
 

 

 

 

 

 

NCN OPUS 
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II.3.2  

1) 

Interdyscyplinarne 

doktoranckie studia 

humanistyczne: 

pogranicza, 

mniejszości, 

migracje w 

perspektywie 

socjolingwistycznej 
 

2) Między 

Wschodem a 

Zachodem. 

Zwiększenie 

potencjału 

Instytutu 

Slawistyki PAN 

jako prestiżowego 

ośrodka badań 

międzynarodowych   
 

 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

 

 

dr Ewa 

Wróblewsk

a-

Trochimiuk 

 

 

2018-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

807 015 
 

 

 

 

 

 

 

 

209 708 

 

Narodowe 

Centrum Badań i 

Rozwoju, PO 

WER, UE 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 
 

 

 

 

Narodowa 

Agencja Wymiany 

Akademickiej, 

Program Welcome 

to Poland, PO 

WER, UE 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny  

II.3.3 1) Słownik 

Bartłomieja z 

Bydgoszczy (z lat 

1532 i 1534) – 

wersja polsko-

łacińska 
 

2) Mowa polska na 

Bukowinie 

Karpackiej. 

Dokumentacja 

zanikającego 

dziedzictwa 

narodowego 
 

3) Testimonia 

najdawniejszych 

dziejów Słowian. 

Seria łacińska, t. 3; 

Średniowiecze, z. 

1: Źródła 

węgierskie 
 

4) Słownik 

prasłowiański. tom 

XI (wersja 

cyfrowa) 

dr hab. 

Lucyna 

Agnieszka 

Jankowiak, 

prof. IS 

PAN 
 

 

dr hab. 

Helena 

Krasowska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

prof. dr hab. 

Ryszard 

Grzesik 
 

 

 

 

dr hab. 

Mariola 

Jakubowicz, 

prof. IS 

PAN 

2012-2018 
 

 

 

 

 

 

2015-2018 
 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 
 

 

 

 

 

 

2017-2022 
 

 

 

 

400 000 
 

 

 

 

 

 

1 305 257 
 

 

 

 

 

 

 

1 454 034 
 

 

 

 

 

 

750 846 
 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

NPRH 
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5) Tłumaczenie na 

język angielski i 

publikacja w 

Wydawnictwie 

Naukowym Peter 

Lang książki: „Jak 

mówić do Pana 

Boga? 

Wielojęzyczność 

katolików na 

Białorusi na 

przełomie XX i 

XIX wieku” 
 

6) Tłumaczenie na 

j. angielski pracy 

„Ludowe 

stereotypy 

obcowania świata i 

zaświatów w 

języku i w kulturze 

polskiej (The 

linguistic  and 

cultural stereotypes 

of interaction 

between the world 

and the 

extraterrestrial 

reality in the Polish 

rural society) 
 

7) Tłumaczenie na 

język niemiecki i 

publikacja w 

Wydawnictwie 

Naukowym Peter 

Lang książki: 

Mowa pogranicza. 

Studium o językach 

i tożsamościach w 

regionie lubuskim” 
 

8) Tłumaczenie na 

język angielski i 

opublikowanie w 

Wydawnictwie 

Naukowym Peter 

Lang monografii 

„Nikt za nas tego 

nie zrobi. Praktyki 

dr hab. Ewa 

Golachowsk

a, prof. IS 

PAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Ewa 

Masłowska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. 

Anna 

Zielińska 
 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS 

PAN 
 

 

2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

47 235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 325 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 686 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 162 
 

 

 

 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRH 
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językowe i 

kulturowe młodych 

aktywistów 

mniejszości 

językowych 

Europy” 
 

 

9) The 

interdependencies 

between dominant 

– minority group 

discourses in 

Central-Eastern 

Europe after 1989. 

A critical approach 
 

 

 

10) CLARIN ERIC 

– European 

Research 

Infrastructure 

Consortium: 

Comman Language 

Resources and 

Technology 

Infrastructure 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS 

PAN, dr 

Anna 

Zawadzka 
 

 

 

dr hab. 

Roman 

Roszko, 

prof. IS 

PAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 945 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

ERSTE 

Foundation, WUS 

Austria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrakt w ramach 

programu 

ramowego UE 
 

 

 

 

 

 

 

II.3.4. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej – 64 
 

II.3.5. Wyniki prac badawczych: 
 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej 

aksjosfery. EUROJOS XIV”, Nałęczów, 11‒13 IX 2018 r. 

W dniach 11‒13 IX 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w 

różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV”, współorganizowana m.in. 

przez Instytut Slawistyki PAN. Wzięło w niej udział 56 badaczy z polskich i zagranicznych 

ośrodków naukowych. Odbyło się 5 posiedzeń plenarnych i 6 posiedzeń sekcji. Wygłoszono 

46 referatów. Referenci dążyli do zdiagnozowania specyficznego rozumienia określonych 

wartości ‒ traktowanych jako koncepty kulturowe ‒ przez użytkowników poszczególnych 

języków. 

 

Zakończenie projektu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.)” 



 

 

 1
0 

W 2018 r. zakończono projekt „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.)” 

pod kier. dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybowej, prof. IS PAN. Wyrósł on z potrzeby rozeznania, 

w jaki sposób kultury południowosłowiańskie radzą sobie z interpretacją idei niosących 

impuls modernizacyjny. Efektem grantu jest Leksykon idei wędrownych na słowiańskich 

Bałkanach, XVIII-XXI w., którego autorami są: A. Boguska, E. Drzewiecka, D. Gil, A. 

Jawoszek-Goździk, C. Juda, D. Kubik, L. Miodyński, J. Šuler-Galos, G. Szwat-Gyłybowa, N. 

Dimitrova, P. Dominik, A. Kaim, K. Kuczara i N. Siniossoglou. 

 

Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcie działalności naukowej jednostki o 

znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym związane z działalnością naukową lub 

twórczą: 

 

Projekt CLARIN-PL (etap 3) 

Celem projektu jest integracja zasobów wielojęzycznych z zasobami światowymi i 

dostosowanie funkcjonalności na potrzeby tłumaczenia, językoznawczych badań 

porównawczych oraz wielojęzycznego wyszukiwania informacji w ramach otwartej 

Platformy Wielojęzycznej. Zespół złożony z pracowników IS PAN pracuje nad budową 

dwujęzycznych korpusów równoległych (polsko-litewski, -bułgarski, -ukraiński i -rosyjski). 

W 2018 r. zespół zakończył prace nad wielojęzycznymi korpusami z językiem polskim w roli 

„huba”, pracował nad utrzymaniem zasobów i dostosowaniem ich do zmieniających się 

standardów. 

 

Wybrane 2 ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

o znaczeniu społecznym:  

 

Zakończenie projektu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja 

zanikającego dziedzictwa narodowego”  

W 2018 r. zakończył się 3-letni projekt „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. 

Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego” pod kier. dr hab. Heleny Krasowskiej, 

prof. IS PAN. Badania przeprowadzono we wsiach na Bukowinie Karpackiej 

zamieszkiwanych przez mniejszość polską. W większości przypadków badacze realizujący 

projekt byli pierwszymi z Polski, którzy dotarli tam do użytkowników j. polskiego. Efektem 

badań jest monografia H. Krasowskiej, M. Pokrzyńskej i L.A. Suchomłynowa Świadectwo 

zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina. 
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Dwutomowa publikacja Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego prof. dr hab. 

Joanny Tokarskiej-Bakir 

Dwutomowa publikacja Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego prof. dr hab. 

Joanny Tokarskiej-Bakir to mikrohistoryczny fresk, odsłaniający nieznane aspekty 

tytułowych wydarzeń z 4 lipca 1946 r. Zadaniem t. I, opartego na rozległej kwerendzie w IPN 

i innych archiwach, jest prezentacja społecznego kontekstu, w którym pogrom kielecki stał się 

możliwy. Celem t. II jest skompletowanie najważniejszych źródeł dokumentujących to 

zdarzenie, w tym wielu niepublikowanych zeznań ocalałych Żydów. Za książkę tę autorka 

odebrała nagrodę I Wydziału PAN w zakresie historii kultury. 

 

II.4. Działalność jednostki o charakterze innowacyjnym, aplikacyjnym 
 

Nie dotyczy 
 

II. 5.  Działalność jednostki na rzecz terytorialnych struktur samorządowych 
 

Patronat naukowy nad Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych przy PWSZ w 

Gorzowie Wielkopolskim 

 

Instytut Slawistyki PAN sprawuje patronat naukowy nad Akademickim Centrum Badań 

Euroregionalnych przy PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Nadzór naukowy nad 

działalnością ACBE sprawuje Rada Naukowa, której członkami są 4 osoby z Instytutu 

Slawistyki PAN, w tym przewodnicząca (dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN). 

Zadaniem Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest współpraca z wieloma 

instytucjami działającymi na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i regionu. Do celów 

statutowych tej placówki należy „integracja działań środowiska naukowego, samorządowego 

i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów 

Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań 

humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi 

kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich” (ze 

statutu ACBE). 

 

Współorganizacja IV Bukowińskiego Festiwalu Nauki 
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W 2018 r. IS PAN wziął czynny udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 

„Bukowińskie Spotkania”. To jedno z największych transgranicznych przedsięwzięć 

kulturalnych, jakie w ostatnich dekadach cyklicznie odbywa się w Europie Środkowej. Co 

roku biorą w nim udział setki osób, mieszkańców Polski, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, 

Węgier, Mołdawii oraz Bośni i Niemiec. Festiwal odbywa się dzięki współpracy instytucji i 

społeczności lokalnych kilku krajów: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Słowacji i 

Mołdawii. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” oraz 

Bukowiński Festiwal Nauki są fenomenem (re)konstruującym idee regionalizmu 

bukowińskiego sprzed ponad stu lat. Promują wartości tolerancji i porozumienia oraz mit 

homo bucovinensis – człowieka otwartego na wszelkie otaczające go kultury oraz czynnie w 

nich uczestniczącego. Grupy artystyczne biorące udział w obu Festiwalach są pod wieloma 

względami odmienne, reprezentując różne „przestrzenie” kulturowe. Międzynarodowy 

Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” to wielkie święto folkloru i kultury 

ludowej. Obfituje ono w liczne wydarzenia towarzyszące. Należy do nich cykl 

międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji naukowych zainicjowany przez prof. 

Kazimierza Feleszkę (obecna nazwa serii konferencji: Bukowińskie Spotkania Naukowe). W 

2018 r. dzięki współpracy IS PAN z gminą Dzierżoniów zorganizowano w Dzierżoniowie, 

Jastrowiu i Lubaniu (Polska) Bukowiński Festiwal Nauki. Ma on na celu popularyzację 

wiedzy o Bukowinie, Bukowińczykach, bukowińskiej kulturze i historii. Oferta ta skierowana 

jest do osób z różnych kategorii wiekowych. Wydarzenie to zostało objęte patronatem 

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Instytut Slawistyki PAN otrzymał 

Dyplom Uznania za zaangażowanie i wkład w promocję dziedzictwa kulturowego poprzez 

realizację projektu objętego takim patronatem, przyznanego przez Międzynarodowe Centrum 

Kultury, polskiego koordynatora ERDK w 2018 r. 

 

Zakończenie projektu „Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci 

poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej 

 

W 2018 r. został zakończony projekt „Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku 

czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej” realizowany przez dr Karolinę 

Ćwiek-Rogalską, adiunktkę w Instytucie Slawistyki PAN, stypendystkę Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Temat projektu dotyczył 

przetwarzania pomników ku czci poległych w I wojnie światowej (niem. Kriegerdenkmäler), 

obejmował kwerendę archiwalną i biblioteczną w Archiwach Państwowych w Koszalinie i 
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Szczecinie oraz w Staatsbibliothek w Berlinie. Podczas kwerend analizowano materiały 

archiwalne, obejmujące dokumenty wytwarzane przez osadników i wysyłane do władz, jak 

również te adresowane do osadników i nadawane przez władze. Przebadane materiały 

dotyczyły kwestii wojskowych (grobownictwo wojenne, związki weteranów), kultury i sztuki 

(założenia pomnikowe, upamiętnienia planowane i urzeczywistnione), działalności 

stowarzyszeń i związków (ZMS, ZBOWiD, harcerstwo, parafie) oraz materiałów 

etnograficznych (niepublikowane badania na Pomorzu Środkowym w latach 60. i 70. XX 

wieku). Analizie zostały poddane także powojenne zdjęcia pomników oraz pocztówki 

przedwojenne, na których je uwieczniono. Szczegółowa kwerenda objęła pomniki w 

miejscowościach Sadkowo, Świeszyno oraz Dygowo, a także upamiętnienia Wału 

Pomorskiego. Problematyka zmian wprowadzanych w przestrzeni, związanych także z 

przekształcaniem pamięci na „Ziemiach Odzyskanych”, cieszy się od pewnego czasu rosnącą 

popularnością. Wciąż jednak brakowało opracowania tematu przetwarzania pomników ku 

czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej dotyczącego materiału polskiego, 

zwłaszcza z dawnej rejencji koszalińskiej, stanowiącej „białą plamę” na mapie badań „Ziem 

Odzyskanych”. 

 

Cykl warsztatów dla młodzieży spoza Warszawy 

 

Od 2017 r. Instytut Slawistyki PAN realizuje cykl warsztatów dla młodzieży spoza 

Warszawy, prowadzonych przez pracowników Instytutu. Dotychczas odbyły się prelekcje, 

wykłady otwarte oraz warsztaty w szkołach różnego stopnia w Zakliczynie (woj. 

małopolskie), Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie), Poznaniu oraz Krakowie. 
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II.6. Kształcenie i rozwój kadry naukowej 
 

II.6.1. Wykaz uzyskanych tytułów i stopni naukowych pracowników jednostki w roku 

sprawozdawczym: 

 profesora nadany przez Prezydenta RP (imię i nazwisko pracownika) 
 

prof. dr hab. Jolanta Sujecka 
 

 doktora habilitowanego (imię i nazwisko pracownika, tytuł pracy habilitacyjnej, dziedzina 

i zakres nadanego stopnia naukowego) 
 

brak  
  

 doktora (imię, nazwisko pracownika, tytuł pracy doktorskiej, dziedzina i zakres nadanego 

stopnia naukowego) 
 

Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres  
nadanego stopnia naukowego 

Konrad 

Matyjaszek 
Produkcja „przestrzeni żydowskiej” 

w miastach dawnej i współczesnej 

Polski 

Nauki humanistyczne, 

kulturoznawstwo 

Anna Kurowicka Politics of Asexuality. A Critical 

Analysis of Discourses on 

Asexualities 

Nauki humanistyczne, 

kulturoznawstwo 

 

II.6.2. Wykaz tytułów i stopni naukowych nadanych przez jednostkę w roku 

sprawozdawczym innym osobom (niezatrudnionym w jednostce): 
 

- doktora habilitowanego 
 

dr hab. Włodzimierz Moch 
 

- doktora 
 

Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres  
nadanego stopnia naukowego 

Agata Trawińska Charakterystyka akustyczna 

realizacji miękkiego odpowiednika 

bezdźwięcznego okluzywu 

welarnego w polszczyźnie ogólnej 

Nauki humanistyczne, 

językoznawstwo 

Wojciech 

Włoskowicz 
Uzus toponimiczny. Zarys 

problematyki teoretycznej (na 

podstawie polskiej toponimii 

Huculszczyzny) 

Nauki humanistyczne, 

językoznawstwo 
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II.6.3. Studia doktoranckie - stan na dzień 31 grudnia (w przypadku środowiskowych studiów 

wypełnia jeden upoważniony do tego instytut naukowy PAN lub instytut PAN w którym są 

afiliowani doktoranci środowiskowych studiów, co wynika z uregulowań pomiędzy 

jednostkami prowadzącymi dane środowiskowe studia doktoranckie)  
 

Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez 

instytut naukowy PAN, w podziale na formy studiów i płeć 

doktorantów:  

Liczba uczestników 

pobierających stypendia 

stacjonarne  

studia 

doktoranckie 

w tym: przyjęci  

w roku 

sprawozdawcz

ym 

niestacjonarn

e studia 

doktoranckie 

w tym: 

przyjęci w 

roku 

sprawozdawcz

ym 

 

 

 

Ogółe

m:  

w tym: 

stypendium 

doktoranckie, 

o którym mowa  

w art. 200 ust. 1 

ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. 

- Prawo o 

szkolnictwie 

wyższym, 

przyznane przez 

dyrektora 

instytutu 
PAN prowa-

dzącego studia 

K M K M K M K M 

18 5 4 2 0 0 0 0 

 

Liczba uczestników studiów doktoranckich  

ogółem 
 

23 
 

 

w tym: 

przyjęci w 

roku 

sprawozdawcz

ym 
 

 

K M K M 8 2 

18 5 4 2 

 

 

Bliższe informacje o doktorantach niebędących obywatelami polskimi, zwanymi dalej 

„cudzoziemcami” 
 

Liczba cudzoziemców ogółem w tym: przyjęci w roku sprawozdawczym 

9 2 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemcó

w 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemców 

1) Ukraina 
2) Białoruś 
3) Niemcy 

1) 5 
2) 3 
3) 1 

1) Ukraina 
2) Niemcy 

1) 1 
2) 1 

 

 

II.6.3.1. Wykaz uzyskanych doktoratów w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem 

promotora z jednostki PAN: 
 

Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres  
nadanego stopnia naukowego 

brak   
 

II.6.4. Udział pracowników jednostki w różnych formach kształcenia podoktorskiego w 

instytucjach zagranicznych (studia, staże, stypendia, inne, ukończone w roku 
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sprawozdawczym). Dotyczy osób, które będąc pracownikami jednostki, uczestniczyły w tych 

formach kształcenia.  
Krótki opis: imię i nazwisko pracownika; zagraniczny ośrodek naukowy; forma kształcenia; 

okres kształcenia, rok od-do; wybrane uzyskane najważniejsze rezultaty badawcze (ew. 

publikacje). 
 

 Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki 

Czeskiej; stypendium im. J. Dobrovskiego, marzec 2018, wyniki w formie publikacji: 
- Divat se jinak. T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar: Korespondence, „Česka 

literatura”, nr 5, Ustav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 741-747. 
- Złudne osemki a "Czeskie pytanie". Strategie pisania Tomáša Garrigue Masaryka, 

„Adeptus”, nr 12, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 1-17. 
 

 dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Uniwersytet w Zagrzebiu, Zagrzebska Szkoła 

Slawistyczna, seminarium 20.08.2018-31.08.2018, wybrane uzyskane najważniejsze 

rezultaty badawcze: 
- udział w dwutygodniowym seminarium slawistycznym, organizowanym przez 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Zagrzebiu. Tematem wiodącym seminarium 

było zagadnienie metafory w chorwackim języku, kulturze i literaturze. W trakcie 

seminarium uczestniczka wzięła udział w dwutygodniowych proseminariach: „Pet 

plus – proseminarium literturoznawcze” (prof. Krešimir Bagić) oraz „Kulturološka 

čitanja hrvatske književnosti 20. i 21. Stoljeća” (dr Lana Molvarec), a także w serii 

wykładów wybitnych chorwackich naukowców. 
 

 Irena Grudzińska-Gross, Fundacja Guggenheima, stypendium celowe, czerwiec 2018 

– czerwiec 2019, 
- wynikiem stypendium będzie opracowanie biografii austriacko-żydowskiego fizyka 

Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901-1964). 
 

 

II.6.5. Opieka nad studentami 

Liczba studentów odbywających 

praktyki w jednostce PAN 
Liczba prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem  

pracowników naukowych jednostki PAN  

ogółem ogółem w uczelniach 

macierzystych 
w jednostkach PAN 

0 1 1 0 

 

II.7. Działalność dydaktyczna pracowników jednostki  

 Liczba osób prowadzących, ogółem: 

wyszczególnienie zajęcia ze studentami 

(wykłady, ćwiczenia 

seminaria, itp.) 

wykłady (inne, poza zajęciami 

ze studentami) 

1. w kraju    

a) w uczelniach wyższych 21 11 

b) w innych instytucjach 1 2 
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2. za granicą 5 11 

 

Wykaz krajowych i/lub zagranicznych ośrodków naukowych, w których pracownicy 

jednostki prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym. 
 

ośrodki krajowe: 
Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie WLKP 
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW 
Instytut Badań Literackich PAN 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski 
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydz. Lingwistyki 

Stosowanej UW 
Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie, Wydział Filologii i Pedagogiki 
Kolegium Europejskie Natolin 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Warszawski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny 
Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej 
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa 
Stowarzyszenie Res Carpathica 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu   
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Polska Akcja Humanitarna 
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury przy ambasadzie RF w Warszawie 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 
Bildungswerk Stanisław Hantz e. V., Stichting Sobibór i Stowarzyszenia „Studnia Pamięci” 
 

ośrodki zagraniczne: 
Institut fur Slawistik, Leipzig Universität 
KU Leuven 
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego  
Katedra Fonetyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet w Zagrzebiu 
Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Zagrzebiu 
Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie 
Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej 
Instytut Łużycki w Budziszynie, Bautzen/Budyšin 
Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage 
Wydział Historii, Uniwersytet w Toronto 
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku 
Il Salone Internazionale del Lobro, Turyn, Włochy 
European Cultural Foundation, Amsterdam, Holandia 
Commune di Parma, Parma, Włochy 
Polish Institute of Arts and Science, Nowy Jork, USA 
The New York Review of Books, Nowy Jork, USA 
Instytut Polski w Sofii, Bułgaria 
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Universite Américaine de Paris / The American University of Paris: The George and Irina 

Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention, Paryż, 

Francja 
The Department of History and the Vered Jewish Canadian Studies Program, University of 

Ottawa, Kanada 
Bard College, NY, USA 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pełnomocnik we Lwowie, Ukraina 
Instytut Językoznawstwa Ludovita Stura SAV, Bratysława, Słowacja 
Muzeum Historii Mołdawskiej Akademii Nauk, Kiszyniów, Mołdawia 
Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina 
Uniwersytet w Zagrzebiu, Zagrzeb, Chorwacja 
Belarusian Institute of America, New York, USA 
Uniwersytet Viadrina, Franfurt nad Odrą, Niemcy 

 

II.8. Współpraca z zagranicą 
II.8.1. Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę z partnerem 

zagranicznym  
Liczba ogółem: 23 
z tego: 

kraj partner nazwa dokumentu okres obowiązywania 

Białoruś Instytut 

Językoznawstwa im. 

Jakuba Kołasa 

NANB, Centrum 

Badań Białoruskiej 

Kultury, 
Języka i Literatury w 

Mińsku 

Umowa  2017-2019 

Bułgaria Instytut Języka 

Bułgarskiego BAN w 

Sofii 

Umowa 2018-2020 

Bułgaria Instytut Literatury 

BAN w Sofii 
Umowa 2018-2020 

Bułgaria Centrum 

Cyrylometodejskie 

Bułgarskiej 

Akademii Nauk 

Umowa 2018-2020 

Gruzja Instytut Historii i 

Etnologii 

Uniwersytetu im. 

Ivane Javakhishvili 

w Tbilisi 

Umowa 2018 

Litwa Instytut Języka 

Litewskiego 

Litewskiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2017-2019 

Litwa Instytut Litewskiej 

Literatury i Folkloru 

Litewskiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2017-2019 
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Łotwa Instytut Języka 

Łotewskiego w 

Rydze 

Umowa 2018-2020 

Macedonia Macedońska 

Akademia Nauk i 

Sztuk, Skopje 

Umowa 2016-2019 

Mołdawia Narodowe Muzeum 

Historii Mołdawii 

Mołdawskiej 

Akademii Nauk, 

Kiszyniów 

Umowa 2016-2018 
2019-2021 

Rumunia Katedra Slawistyki 

Uniwersytetu w 

Bukareszcie 

Umowa 2016-2018 
2019-2021 

Serbia Instytut Języka 

Serbskiego SANiS 
Umowa 2017-2020 

Słowacja Instytut 

Językoznawstwa Ĺ. 

Štúra Słowackiej 

Akademii Nauk w 

Bratysławie 

Umowa 2016-2018 
2019-2021 

Słowacja Instytut Slawistyki 

Jana Stanisława 

Słowackiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2016-2018 
2019-2021 

Ukraina Instytut 

Językoznawczo-

Informatyczny 

NANU, Kijów 

Umowa 2018-2020 

Ukraina Instytut Języka 

Ukraińskiego 

NANU, Kijów 

Umowa 2018-2020 

Ukraina Instytut 

Narodoznawstwa 

NANU, Lwów 

Umowa 2018-2020 

Niemcy Instytut Serbołużycki 

(Serbski institut 
z. t. / Sorbisches 

Institut e. V., 

Budyšin/Bautzen 

(RFN) 

Umowa  2014-2018 

Czechy Instytut Etnologii 

Akademii Nauk 

Republiki 
Czeskiej w Pradze 

Umowa  od 2015 na czas 

nieokreślony 

Ukraina Przykarpacki 
Uniwersytet 

Narodowy im. W. 

Stefanyka w Iwano-

Frankiwsku 

Umowa  od 2015 na czas 

nieokreślony 
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Ukraina Uniwersytet 
Narodowy im. Jurija 

Fedkowycza w 

Czerniowcach 

Umowa  od 2016 na czas 

nieokreślony 

Ukraina Centrum Historii 

Miejskiej 
Europy Środkowo-

Wschodniej we 

Lwowie 

Umowa  od 2018 na czas 

nieokreślony 

Ukraina Winnicki Państwowy 
Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Michajła 

Kociubińskiego w 

Winnicy 

Umowa  od 2017 na czas 

nieokreślony 

 

II.8.2. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi jednostka współpracuje w sposób ciągły 

bez zawartego porozumienia – 6. 
II.8.3. Tematy realizowane we współpracy z zagranicą – 24.  
II.8.4. Uzyskane rezultaty współpracy:  

 wybrane rezultaty współpracy, np. wspólne publikacje, patenty, nowe metody badawcze  

i technologie (krótki opis 2 wybranych wyników, na każdy opis – maks. 500 znaków ze 

spacjami).  
 

Monografia naukowa pt. Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i 

językoznawstwa, red. Paweł Kowalski, Instytut Slawistyki PAN, 2018 
 

Monografia naukowa pod red. Pawła Kowalskiego, której współautorami są badacze z Polski, 

Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Serbii, Słowacji, Rosji, to rezultat spotkań konferencyjnych, 

organizowanych w Instytucie Slawistyki PAN w latach 2016-2018, zatytułowanych 

„Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro” oraz 

„Językoznawstwo a systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro”. W 

monografii znalazły się teksty teoretyczne i praktyczne, a elementem spajającym i miejscem, 

w którym łączą się tytułowe zagadnienia badawcze, jest opracowywana przez 

międzynarodowy zespół językoznawców z Polski i zagranicy cyfrowa baza bibliograficzna 

iSybislaw, w której prezentowany jest współczesny dorobek światowego językoznawstwa 

slawistycznego. 

 

Dwie monografie naukowe prof. dr hab. Ireny Sawickiej (współaut.) 

 

W 2018 r ukazały się 2 monografie naukowe, których współautorką była Irena Sawicka:  

– I. Sawicka, A. Cychnerska, Местото на македонската фонетика во рамките на 

словенскиот и балканскиот јазичен свет, Macedońska Akademia Nauk i Sztuk, 2018. 
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Zawiera opis fonetyki dialektów macedońskich mający na celu wyznaczenie zakresu 

geograficznego poszczególnych zjawisk, wyznaczenie granic obszarów jednorodnych 

typologicznie oraz analizę konwergencji fonetycznych macedońsko-greckich i 

macedońsko-albańskich. 

– I. Sawicka, K. Dargiel, Struktura e rrokjes shqipe, Akademia e shkencave dhe e arteve e 

Kosoves, 2018. 

Zawiera opis struktur sylabicznych z jednej strony w standardzie albańskim, z drugiej zaś 

w dialektach albańskich (toskijskim, grgijskim i arbaresz), a także sformułowanie historii 

rozwoju struktur sylabicznych w języku albańskim. 

 

II.9. Międzynarodowe centra naukowe (działające w strukturze jednostki) 
 

Nie dotyczy 
 

II.10. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych 
II.10.1. Konferencje naukowe (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) 

organizowane/ współorganizowane przez jednostkę) 
 

Liczba ogółem: 8 
z tego: 

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba 

miejsce, data  współorganizatorzy krajowa międzynaro

d. 
wystąpień 

„Rod Skirmuntów w 

epoce modernizacji 

społeczeństwa na 

ziemiach Litwy 

historycznej (XIX-XX 

w.)”, Pińsk, Białoruś, 24-

25 maja 2018 

Instytut Slawistyki 

PAN, Instytut Polski 

w Mińsku 

 

 x 2 

„Jedność w różnorodności. 

Wokół słowiańskiej 

aksjosfery. EUROJOS 

XIV”, Nałęczów, 11‒13 

września 2018 r. 

Instytut Slawistyki 

PAN, Instytut 

Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej 

oraz Fundację 

Slawistyczną 

 x 3 

„Językoznawstwo a 

systemy slawistycznej 

informacji 

bibliograficznej – dziś i 

jutro”, Warszawa, 4-5 

października 2018 r. 

Instytut Slawistyki 

PAN, Fundację 

Slawistyczną, 

Komisję Bibliografii 

Lingwistycznej przy 

Międzynarodowym 

 x 4 
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Komitecie Slawistów, 

Grupa robocza 

„Slawistyka cyfrowa” 

przy Konsorcjum 

DARIAH-PL 

„Forum etyki słowa”, 

Bydgoszcz, 15 – 16 marca 

2018 r. 

Stowarzyszenie Etyki 

Słowa, Uniwersytet 

Kazimierza 

Wielkiego, Katedrę 

Dziennikarstwa, 

Nowych Mediów i 

Komunikacji 

Społecznej UKW 

(główni 

organizatorzy); 

Instytut Slawistyki 

PAN 

(współorganizator) 

x  0 

„15. Naukowa Sesja 

Doktorancka”, Warszawa, 

17 kwietnia 2018 r. 

Instytut Slawistyki 

PAN 

x  0* 

„Sesja archiwistyczna”, 

Warszawa, 9 kwietnia 

2018 r. 

Instytut Slawistyki 

PAN 

x  2 

„Odkrywać zapomniane. 

Zakrywać odkryte. 

Problemy autentyczności 

w turystyce kulturowej”, 

Biała Podlaska, 28 

września 2018 r. 

Instytut Slawistyki 

Polskiej Akademii 

Nauk, Akademia 

Wychowania 

Fizycznego w 

Warszawie – Filia w 

Białej Podlaskiej, 

Państwowa Szkoła 

Wyższa im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej, 

Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, Uniwersytet 

Przyrodniczy w 

Lublinie, Klaipeda 

University, Litwa, 

Latvia Sporta 

Pedagogijas 

x  1 
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Akademija in Riga, 

Łotwa, Western 

Norway Research 

Institute, Norwegia, 

University of Malaga, 

Hiszpania, 

Nadbużański 

Uniwersytet Ludowy 

w Husince, Polskie 

Stowarzyszenia 

Naukowe Animacji 

Rekreacji i Turystyki 

„Mały język – wielki 

temat”, Warszawa, 30.11-

1.12.2018 r. 

Instytut Slawistyki 

PAN, Instytut 

Slawistyki Zachodniej 

i Południowej UW, 

Czeskie Centrum w 

Warszawie (Wydział 

Kultury Ambasady 

Republiki Czeskiej) i 

Stowarzyszenie 

„Pracownia 

Etnograficzna” 

 x 0* 

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

przedstawionych przez pracowników jednostki*. 
* W części konferencji udział brali doktoranci jednostki, nie zostali jednak zgodnie z zasadą 

przyjętą w tym sprawozdaniu wykazani. 
 

II.10.2. Udział jednostki w przedsięwzięciach promujących i popularyzujących wyniki badań 

naukowych (np. festiwale i pikniki naukowe, wystawy i targi, w tym targi książki, 

artystyczne, inne): nazwa i miejsce imprezy, ewentualne wyróżnienia związane z udziałem 

jednostki w tej imprezie (krótki opis). 
 

Festiwal Nauki w Warszawie 
 

W 2018 r. naukowcy z Instytutu Slawistyki PAN wzięli czynny udział w Festiwalu Nauki. Za 

przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, a także koordynację programu w ramach 

Festiwalu Nauki odpowiedzialna była dr Beata Kubok, nagrania wystąpień przygotował dr 

Paweł Kowalski. W czasie Festiwalu wygłoszone zostały następujące wykłady: dr Agnieszka 

Ayşen Kaim, Polak potrafi, czyli polski wkład w transformację Imperium Osmańskiego w 

nowoczesną Republikę Turcji, dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Dlaczego Pan Bóg bardziej 

kocha Czechów? Sto lat temu i dzisiaj, mgr Pavlo Levchuk, Niepodległość Ukrainy a język 

ukraiński. Ponadto dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN wygłosiła wykład Czy 
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wielojęzyczność będzie (jeszcze) potrzebna i do czego? w ramach wydarzenia 

organizowanego na Festiwalu przez Akademię Młodych Uczonych PAN. 

 

IV Bukowiński Festiwal Nauki 

 

IV Bukowiński Festiwal Nauki odbył się w dniach 21–23 czerwca 2018 roku w Jastrowiu, w 

dniach 23–24 sierpnia 2018 roku w Lubaniu oraz w dniach 25–26 sierpnia 2018 roku w 

Dzierżoniowie. Organizatorami były następujące instytucje: Instytut Slawistyki PAN, 

Fundacja Slawistyczna, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Ośrodek 

Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział 

Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT, 

Miejski Dom Kultury w Lubaniu Śląskim, Urząd Miasta w Lubaniu, Muzeum Miejskie 

Dzierżoniowa oraz Urząd Miasta w Dzierżoniowie. Od początku jego istnienia za organizację 

Festiwalu odpowiedzialny był zespół w składzie: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN i 

dr Magdalena Pokrzyńska. W 2018 roku dołączyła do niego dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.  

W ciągu czterech lat Bukowiński Festiwal Nauki stał się rozpoznawalną marką. W kolejnych 

jego edycjach bierze udział ponad tysiąc osób – Polaków, Ukraińców, Węgrów, Rumunów, 

Słowaków, Niemców oraz przedstawicieli innych narodowości. Z pewnością do popularności 

przedsięwzięcia przyczynia się fakt, że oprócz upowszechniania nauki działanie to ma na celu 

rozwój kompetencji międzykulturowych społeczeństwa: integrowanie różnych grup 

wyznaniowych i narodowościowych oraz budowanie dialogu między nimi, rozwijanie 

transnarodowych sieci współpracy (między naukowcami, aktywistami, animatorami kultury), 

a także tworzenie więzi międzygeneracyjnych. W czasach kiedy doświadczenie pogranicza 

kulturowego staje się nieodłączną częścią naszej codzienności, a niewidzialne granice 

przebiegają nawet w umownym centrum – na warszawskim Nowym Świecie czy 

budapeszteńskim dworcu kolejowym – kompetencje takie okazują się nader ważne. 

Wydarzenie to zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 

2018. Instytut Slawistyki PAN otrzymał Dyplom Uznania za zaangażowanie i wkład w 

promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego takim patronatem, 

przyznanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury, polskiego koordynatora ERDK w 

roku 2018. 

 

Otwarte seminaria naukowe i zebrania naukowe Instytutu Slawistyki PAN 

 



 

 

 2
5 

W Instytucie Slawistyki PAN w 2018 r. odbywały się trzy otwarte seminaria naukowe: 

 otwarte seminarium naukowe Zakładu Kulturoznawstwa i Literaturoznawstwa, 

 otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa, 

 otwarte seminarium naukowe w Poznaniu. 

 

Otwarte seminaria naukowe Zakładu Kulturoznawstwa i Literaturoznawstwa Instytutu 

Slawistyki PAN, które odbyły się w 2018 roku, dotyczyły następujących tematów: 

 9 stycznia: dr Agnieszka Ayşen Kaim, Współczesny fenomen tureckich seriali lub 

neoosmański podbój Bałkanów i Bliskiego Wschodu  

 6 lutego: dr Agata Jawoszek-Goździk, Bośniacka diaspora. Modele narodowej i 

kulturowej autoidentyfikacji  

 6 marca: dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN, Instrumentalizacja Don Kichota w 

konfliktach ideologicznych. Lata 20. i 30. XX wieku  

 20 marca: dr Joanna Roszak, „Czarne sezony. Czarne latawce”. O dziecięcym 

czytaniu w gettach 

 8 maja: dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN, Rosjanie we Lwowie: pomijani 

sąsiedzi zyskują głos  

 5 czerwca: dr Katarzyna Glinianowicz, Literackie namiętności galicyjskich 

Starorusinów i rusofilów  

 6 listopada: dr Małgorzata Kasner, O literackim dyskursie pamięci w przestrzeni 

miasta (na przykładzie współczesnego Wilna) 

 4 grudnia: dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, Semantyka słowa „jezuita” w 

rosyjskich i południowosłowiańskich wydawnictwach leksykograficznych 

 

W ramach otwartego seminarium naukowego Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki 

PAN odbyły się następujące spotkania: 

 

 9 stycznia: prof. Björn Hansen, Bilingwizm i pokoleniowe zróżnicowanie języka  

 6 lutego: mgr Bartosz Cemborowski, Wykorzystywanie cech fonetycznych dialektu 

wielkopolskiego w wypowiedziach internetowych  

 6 marca: prof. dr hab. Irena Sawicka, Język polski w zabytku albańskim z początku XIX 

w.  
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 20 marca: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, Nowi użytkownicy i uczący 

się języka górnołużyckiego: problemy nauczania  języka mniejszościowego w 

Gimnazjum Łużyckim w Budziszynie  

 8 maja: prof. Marek Łaziński, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics  

 5 czerwca: mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda, Biografie językowe przesiedleńców z 

dawnych wschodnich województw II RP mieszkających na terenie regionu lubuskiego  

 2 października: dr Robert Borges, Language acquisition or language change... or 

both? Gender and case in new speaker varieties of Wymysorys 

 6 listopada: doc. dr Olena Pelekhata, Język polski Stanisławowa  

 4 grudnia: dr Beata Kubok, Polski Kościół ewangelicki augsburskiego wyznania  

w Czechosłowacji w okresie międzywojennym (język a tożsamość) 

 

W 2018 r. w ramach otwartego seminarium naukowego w Poznaniu odbyły się następujące 

spotkania: 

 

 16 stycznia: dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN, Turecki kolos – i jego przyszłość w 

Europie  

 13 lutego: dr Wojciech Mądry, Władysław Kowalenko jako badacz Słowiańszczyzny  

 13 marca: dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, Edycje średniowiecznych łacińsko-

polskich rękopisów  

 10 kwietnia: dr hab. Lucyna Agnieszka Jankowiak, prof. IS PAN, Pierwsze 

poświadczenia słownictwa reformacyjnego w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy 

(1532 i 1544)  

 15 maja: dr Jacek Serwański, Z dziejów bibliofilstwa polskiego w XX wieku: przypadki 

bibliofila doskonałego  

 12 czerwca: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN, Inna rasa – gorsza rasa? 

Obraz Indian Ameryki Południowej w XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników  

 16 października: dr Wojciech Mądry, Nekropolie piastowskie na Śląsku jako symbole 

trwania pamięci o dynastii  

 13 listopada: prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Śladami zaginionej Kroniki Polskiej w 

Kronice węgiersko-polskiej  

 11 grudnia: dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN, Wrogie sąsiedztwo – wizerunek 

Rosji w polskiej myśli romantycznej  
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Ponadto w roku 2018 w Instytucie odbyły się dwa otwarte spotkania Laboratorium 

Środkowoeuropejskiego: 

 

 12 czerwca: mgr Aneta Daszuta, Semiologia Jana Mukařovskiego a fenomenologiczny 

wymiar nowoczesności 

 4 lipca: dr Srđan M. Jovanović, Language as a political tool: the cases of Serbo-

Croatian and „Czechoslovakian” (spotkanie zorganizowane we współpracy z 

Pracownią Obszaru Postjugosłowiańskiego oraz Polskim Instytutem Studiów 

Zaawansowanych) 

 

Odbyły się także trzy spotkania w ramach seminarium „Sublokatorstwo jako kategoria 

kultury i jako kategoria badawcza”: 

 

 18 stycznia: „Kościół, lewica, dialog” (1976) Adama Michnika jako kanon narracji 

sublokatorskiej – konstrukcja, stawki, konsekwencje 

 23 marca: Narracja historyczna i przestrzeń części wystawy głównej Muzeum Polin 

poświęconej międzywojennemu okresowi historii Polski, zatytułowanej „Na 

żydowskiej ulicy (1918-1939)” 

 15 czerwca: Zjednoczeni przeciw nazistowskim Niemcom: warszawska codzienna 

prasa jidysz w latach 1933-1934 i jej walka przeciw prześladowaniom Żydów w 

nazistowskich Niemczech (United against Nazi Germany: The Warsaw Yiddish Daily 

Press and their struggle against the persecution of Jews in Nazi Germany, 1933-1934) 

 

W 2018 r. odbyły się również dwa spotkania z cyklu „Kolokwia wschodnie”. Są to 

interdyscyplinarne spotkania naukowe, będące rezultatem współpracy między Katedrą Badań 

Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku a 

Instytutem Slawistyki PAN. Koordynatorką spotkań ze strony IS PAN jest dr hab. Dorota K. 

Rembiszewska, prof. IS PAN: 

 

 27 czerwca, Białystok: Wspomnienia językoznawców z warszawskiego środowiska 

slawistycznego 
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 2 grudnia, Warszawa: Mowa nienawiści w przestrzeni miejskiej, z referatem dr hab. 

Kazimierza Sikory, prof. UJ Dyskurs stadionowej nienawiści na przykładzie Krakowa 

 

Udział w promocji książek 

dr Agnieszka Ayşen Kaim 

 wystąpienie „Ludzie dwóch kultur – polsko-turecka podróż międzykulturowa. Kontekst 

historyczno-kulturowy realiów książki Bahar znaczy Wiosna” na Warszawskich Targach 

Książki 

 spotkanie autorskie z dziećmi wokół książki Bahar znaczy Wiosna w ramach warsztatów 

literacko-dramowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-

KLATKA w Centrum Promocji Kultury 

 

dr Karolina Ćwiek-Rogalska 

 spotkanie autorskie wokół książki Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-

niemieckiego pogranicza w czasach przemian w Centre français de recherche en 

sciences sociales w Pradze 

 prowadzenie spotkania autorskiego dotyczącego problematyki pogranicz polsko-

czesko-niemieckich z Jaroslavem Rudišem i Brygidą Helbig w ramach Polsko-

Czeskiej Jesieni Literatury 

 

dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN 

 prowadzenie wernisażu wystawy „Historie opowiedziane. Bieżeństwo 1915” oraz 

spotkania z Anetą Prymaką-Oniszk, autorką książki Bieżeństwo 1915. Zapomniani 

uchodźcy, Warszawa 16.01.2018, zorganizowanego przez Oddział Warszawski PTL 

oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 

 Prowadzenie finisażu wystawy „Historie opowiedziane. Bieżeństwo 1915” oraz 

spotkania z Jerzym Kaliną, reżyserem filmu Bieżeńcy 1915-1922, Warszawa 

29.01.2018, zorganizowanego przez Oddział Warszawski PT oraz Instytut Etnologii i 

Antropologii Kulturowej UW 

 prowadzenie spotkania wokół książki Aleksandra Smalańczuka Raman Skirmunt 

(1868-1939). Życciapis hramadzianina Kraju, Warszawa 13.11.2018, 

zorganizowanego przez Stowarzyszenie “Biełaruskaja nacyjanalnaja pamiać” 
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dr Elżbieta Janicka 

 spotkanie autorskie połączone z prezentacją książki: Elżbieta Janicka, Tomasz 

Żukowski, Przemoc filosemicka? w Bibliotece Miejskiej im. Adama Asnyka w 

Kaliszu na zaproszenie Stowarzyszenia „Kalisz Literacki” 

 prezentacja książki W kręgu neoawangardy – Warsztat Formy Filmowej, red. Marzena 

Bomanowska i Alicja Cichowicz, dyskusja z Alicją Cichowicz oraz prelekcja do 

projekcji filmów Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) w ramach wydarzenia: 

„Konteksty 2018. VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej” 

 udział w panelu w ramach konferencji „Szkolne gry z historią”: prezentacja tekstu 

„Wspólna historia, która dzieli. Z Elżbietą Janicką rozmawia Anna Dzierzgowska” 

zawartej w książce Czytanki o edukacji. Szkolne gry z historią, red. Dorota Obidniak, 

Anna Dzierzgowska, opieka naukowa Piotr Laskowski 

 

dr Małgorzata Kasner 

 przygotowanie do wręczenia nagrody za debiut z dziedziny slawistyki za rok 2016 dla 

książki Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku  

 przygotowanie do wręczenia nagrody za debiut z dziedziny slawistyki za rok 2017 dla 

książki Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w 

czasach przemian 

 

dr Joanna Roszak 

 spotkanie autorskie – dyskusja na temat książek Marka Górlikowskiego Noblista z 

Nowolipek i Joanny Roszak Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie 

 prowadzenie spotkania autorskiego z Mazenem Maaroufem w ramach festiwalu Stacja 

Literatura w Ustroniu Śląskim 

 spotkanie autorskie w ramach festiwalu „Ulica poetycka. Literacki Zamość” 

 

dr hab. Aleksander Smaliańczuk, prof. IS PAN 

 promocja książki Raman Skirmunt (1868-1939): życciapis hramadzianina Kraju w 

Grodnie, Mińsku, Warszawie, Miami i Nowym Jorku 

 promocja książki Masawyja represji u SSSR u histarycznych dasledawanniach i 

kalektyunaj pamiaci w Grodnie i w Kijowie 
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prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir 

 debaty o książce Społeczny portret pogromu kieleckiego zorganizowane przez 

Stowarzyszenie „Kuźnica” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 

– Oddział w Krakowie oraz debaty Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, cykl 

debat wokół książki w Kaliszu, Poznaniu, Kielcach, Lublinie 

 spotkania autorskie wokół książki Społeczny portret pogromu kieleckiego w  w 

Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, Zakładzie Antropologii Literatury UJ, w 

księgarni Buk Buk w Warszawie oraz w Berlinie  

 debata naukowa w Pałacu Staszica o książce Społeczny portret pogromu kieleckiego z 

udziałem profesorów Jana Grossa, Jacka Leociaka i Marcina Zaremby 

 

Popularyzacja nauki w mediach 

 

dr Agnieszka Ayşen Kaim 

 wywiad prowadzony przez Cezarego Łasiczkę w TOK FM na temat Konstantego 

Borzęckiego – Mustafy Dżelaleddina Paszy 

 wywiad w TOK FM na temat „Człowiek Dwóch Kultur Wojciech Bobowski alias Ali 

Ufki Bey” 

 

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

 udział w audycji „Zagrożenia dla języków mniejszości w Europie” w II Programie 

Polskiego Radia 

 

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN 

 udział w audycji „Źródła – magazyn kultury ludowej” w II Programie Polskiego Radia 

 udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin o Bukowińskim Festiwalu Nauki i jego roli w 

życiu społecznym mieszkańców Jastrowia oraz samych Bukowińczyków 

 

dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN 

 udzielenie wywiadu prasowego podczas Międzynarodowego Kongresu Slawistów w 

Belgradzie, dotyczącego tradycji polsko-serbskich kontaktów w zakresie kultury i 

nauki 
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 wywiad dla Bułgarskiego Radia poświęcony polsko-bułgarskiej współpracy naukowej 

i perspektywom w przyszłości  

 

dr Joanna Roszak 

 udzielenie wywiadu „Język do entej potęgi”, rozmowa przeprowadzona przez 

Aleksandrę Rzążewską 

 udzielenie wywiadu „Czołem do fali” dla czasopisma „Uczyć lepiej” 

 wywiad w TOK FM, rozmowa prowadzona przez Agnieszkę Lichnerowicz 

poświęcona edukowaniu na rzecz pokoju  

 

dr Wojciech Sosnowski 

 audycja w Polskim Radiu „Obcokrajowcy uczą się polskiego” 

 audycja w Polskim Radiu „Cudzoziemcy o nauce języka polskiego” 

 

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk 

 wywiad dla Radia Koszalin o działalności naukowej IS PAN 

 

II.11. Działalność zaplecza naukowego jednostki, o charakterze ogólnośrodowiskowym, 

w tym: 
 

Nie dotyczy 
 

II.12. Nagrody i wyróżnienia naukowe uzyskane przez pracowników jednostki w roku 

sprawozdawczym 
II.12.1. Nagrody krajowe i zagraniczne przyznane za działalność naukową 
  nazwa-rodzaj nagrody/za co przyznana/przez kogo/komu 
(m.in. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, nagrody PAN, nagrody akademii nauk i 

instytucji równorzędnych, nagrody resortowe, uczelni wyższych, fundacji, towarzystw, 

instytucji oraz osób działających na rzecz nauki, nagrody przyznawane przez jednostkę). 
 

 dr Karolina Ćwiek-Rogalska, stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

oraz nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut z dziedziny slawistyki 

 

 dr Konrad Matyjaszek, II nagroda w konkursie im. Aliny Brodzkiej-Wald Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz III nagroda w konkursie im. Majera Bałabana 

Żydowskiego Instytutu Historycznego 
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 dr Joanna Roszak, wyróżnienie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 

 prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, medal honorowy za działalność naukową 

„Powstanie w getcie warszawskim” Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i 

Poszkodowanych w II Wojnie Światowej 

 

 prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, nagroda w zakresie historii kultury za książkę 

Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego I Wydziału Polskiej Akademii 

Nauk 

 

 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, dyplom uznania Ministra Spraw Zagranicznych i 

Europejskich Republiki Słowackiej za szczególne zasługi dla rozwoju przyjacielskich 

stosunków z Republiką Słowacką 

 

II.12.2. Nagrody i wyróżnienia przyznane za praktyczne zastosowanie wyników B+R 
nazwa-rodzaj nagrody/za co przyznana/przez kogo/komu 

(m.in. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, nagrody PAN, nagrody resortowe, uczelni 

wyższych, fundacji, towarzystw, instytucji oraz osób działających na rzecz nauki, krajowych 

izb gospodarczych, medali i wyróżnień przyznanych na targach krajowych i zagranicznych, 

nagrody przyznawane przez jednostkę). 
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III. ZATRUDNIENIE 
III.1. Zatrudnienie według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego (w jednostce PAN 

jako podstawowym miejscu pracy, jeśli dotyczy)*.  
 

Zatrudnienie według stanowisk 

ogółem pracownicy naukowi pozostali 

w 

osobac

h 

raze

m 
profesoro

wie 
zwyczajni 

w 

tym 

czł. 

PAN 

profesorow

ie 

nadzwycza

jni 

profesoro

wie 

wizytujący 

adiunk

ci 
asysten

ci 
pracownic

y 

76 50 6 0 19 0 16 9 26 
 

III.2. Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty*: 
Liczba ogółem/w tym naukowych. 

 75,34 / 53,45 
 

III.3. Zatrudnienie w roku sprawozdawczym, według oświadczeń, o których mowa w  art. 265 

ust. 5 i art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). 

 

III.3.1. Liczba pracowników ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po 

przecinku), którzy po raz pierwszy do 31  grudnia 2018 r. złożyli oświadczenie, o którym 

mowa w art. 265 ust. 5 ww. ustawy, upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, do tzw. liczby N -  54,7, 

z tego w następujących dyscyplinach naukowych lub artystycznych: 

1) językoznawstwo - (liczba z jednym miejscem po przecinku) 28,7; 

2) nauki o kulturze i religii - (liczba z jednym miejscem po przecinku) 26; 

 

III.3.2. Liczba osób ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) 

prowadzących działalność naukową i biorących udział w  prowadzeniu działalności 

naukowej, które po raz pierwszy do 30  listopada 2018 r. złożyły oświadczenie, o którym 

mowa w  art. 343 ust. 7 ww. ustawy - oświadczenie o  dziedzinie i dyscyplinie, którą 

reprezentują – 71,2 (łącznie z 1 pracownikiem bibliotecznym), 

z tego:  

− liczba pracowników, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu jednej dyscypliny,  

    w każdej z dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określonych      

    w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 20 września 2018 r.  

    w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U.  

    z 2018 r. poz. 1818): 

1) dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo 

    - (liczba z jednym miejscem po przecinku) 36,2; 

2) dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii  

    -  (liczba z jednym miejscem po przecinku) 35; 

− liczba pracowników, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu dwóch dyscyplin: 0 

1) dziedzina …………..…………..….…, dyscyplina ………..……………..;  

dziedzina …………………, dyscyplina ……………….. - (liczba z jednym miejscem po 

przecinku) 0; 

2) dziedzina …………..…………..….…, dyscyplina ………..……………..; 

         dziedzina …………………, dyscyplina ……………….. - (liczba z jednym miejscem po    

         przecinku) 0. 
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* zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

IV. INNE FORMY ZRZESZENIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN  
– powołane dla potrzeb  wspólnych przedsięwzięć naukowych lub prac rozwojowych 

(centra doskonałości, centra PAN, sieci i konsorcja naukowe, centra naukowe uczelni 

wyższych, centra naukowo-przemysłowe instytutów badawczych, inne) 
 

IV.1. Działające w jednostce Centra Doskonałości: 
Nazwa/data powołania Centrum/status nadany przez….  

 

IV.2. Przynależność jednostki do centrów PAN (definicja centrum stosownie do przepisów 

obowiązującej ustawy o Polskiej Akademii Nauk) 
Nazwa/data powołania centrum PAN /specjalność naukowa/ jednostki naukowe 
tworzące centrum  

 

IV.4. Przynależność jednostki do konsorcjów naukowych (definicja konsorcjum naukowego 

stosownie do przepisów obowiązującej ustawy o zasadach finansowania nauki): 

Liczba ogółem: 2 

Podać nazwy 5 najważniejszych dla działalności jednostki 

Nazwa/ data powołania konsorcjum naukowego/ specjalność naukowa/ jednostki 

tworzące konsorcjum 

 

 Konsorcjum DARIAH-PL – 18.08.2014 – interdyscyplinarne 

 

Jednostki tworzące konsorcjum:  

 

Uniwersytet Warszawski 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Biblioteka Narodowa 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe; 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla 

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 

Politechnika Wrocławski 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Jagielloński 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Uniwersytet Śląski 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 RCIN – 02.03.2010 – interdyscyplinarne  

Jednostki tworzące konsorcjum: 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego 

PAN 

Instytut Matematyczny PAN 

Instytut Chemii Organicznej PAN 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 

Instytut Badań Literackich PAN 

Instytut Języka Polskiego PAN 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Instytut Slawistyki PAN 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 

Instytut Biologii Ssaków PAN 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

 

IV.4. Przynależność jednostki do konsorcjów naukowych (definicja konsorcjum naukowego 

stosownie do przepisów obowiązującej ustawy o zasadach finansowania nauki): 
Liczba ogółem:…… 
Podać nazwy 5 najważniejszych dla działalności jednostki 

Nazwa/ data powołania konsorcjum naukowego/ specjalność naukowa/ jednostki 
tworzące konsorcjum 
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IV.5. Udział jednostki  w pracach innych form zrzeszeń powołanych dla potrzeb wspólnych 

przedsięwzięć naukowych lub prac rozwojowych (centra naukowe uczelni wyższych, centra 

naukowo-przemysłowe instytutów badawczych, inne)1

                                              
1 Definicja centrum naukowego uczelni oraz centrum naukowo-przemysłowego instytutu badawczego - 

stosownie do przepisów obowiązujących ustaw – odpowiednio – o szkolnictwie wyższym, o instytutach 

badawczych 

Nazwa/ data powołania/ specjalność naukowa/ jednostki tworzące  
 

IV.6. Uczestnictwo instytutu w federacji (stan przygotowania do utworzenia federacji, nazwa 

i siedziba federacji, data utworzenia federacji decyzją administracyjną, jednostki 

uczestniczące w federacji, prezydent federacji, zakres działania federacji, wyniki ewaluacji 

jakości działalności dla federacji. 

 

 

 

Warszawa, dnia 12 lutego 2019 r.  
 

 

Imię i nazwisko, telefon do kontaktów osoby sporządzającej informację 
Karolina Ćwiek-Rogalska 
(22) 826 76 88  
 

 


