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Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2020 r. 
(sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) 

 

 

 

Adresaci: 

1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych 

PAN  
2) Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN 

 

 

Termin: 8.02.2021r.  

 

 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

I.1.  

 

Nazwa… Instytut Slawistyki PAN 

Status jednostki1 Instytut naukowy 

Kategoria jednostki2 Kat. A nadana decyzją nr 296/KAT/2017 z 15 listopada 2017 

r. 

Dane adresowe3 ul. Bartoszewicza 1b m. 17 

00-337 Warszawa 

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

sekretariat@ispan.waw.pl 

http://ispan.waw.pl/ 

 

 

I.2. Dyrektor: prof. dr hab. Anna Zielińska 

Zastępca dyrektora ds. naukowych: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN 

Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk 

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Ryszard Grzesik 

 

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

 

W Instytucie Slawistyki PAN prowadzone są badania w dwóch dyscyplinach 

naukowych: językoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii. Instytut prowadzi 

interdyscyplinarne badania nad językami, literaturami, historią, mentalnością i zagadnieniami 

                                              
1 Instytut naukowy, pomocnicza jednostka naukowa, międzynarodowy instytut naukowy 
2 Przyznana przez MNiSW, data i numer komunikatu 
3 Adres, telefon, adres email, strona internetowa jednostki 

about:blank
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narodowościowymi na obszarze Słowiańszczyzny. Program naukowy Instytutu obejmuje całe 

spektrum współczesnych badań humanistycznych, na które składają się: 

1. humanistyka dokumentacyjna i historyczna; 

2. humanistyka teorii i modeli; 

3. humanistyka zaangażowana; 

4. humanistyka artystyczna; 

5. humanistyka cyfrowa; 

Wiele z badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN sytuuje się na przecięciu 

wymienionych typów badań humanistycznych. 

 

 

II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA JEDNOSTKI 

 

II.1. Publikacje naukowe jednostki (liczbowo) 

 
 

 

 

Liczba 

ogółem 

 

Monografie 

naukowe 

(lub rozdziały) 

wydane przez 

wydawnictwa 

zamieszczone 

w  wykazie 

wydawnictw 

 

Monografie 

naukowe 

(lub rozdziały) 

wydane przez 

wydawnictwa 

niezamieszczone 

w  wykazie 

wydawnictw 

Artykuły naukowe 

opublikowane  

w czasopismach 

naukowych 

i materiałach  

z konferencji 

zamieszczonych 

w  wykazie 

czasopism 

 

Artykuły naukowe 

opublikowane  

w czasopismach 

naukowych 

niezamieszczonych 

w  wykazie 

czasopism 

 

 

 

Pozostałe 

publikacje 

naukowe 

 

303 

 

 

145 

 

35 

 

90 

 

25 

 

8 

 

 

 

II.2. Aktywność wydawnicza jednostki  

 

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

wydawnictw, które ukazały się w roku sprawozdawczym) 

 
 

ogółem 

wydane 

z tego 

wydawnictwa  wydawnictwa ciągłe  

zwarte w tym 

czasopisma: 

drukowane 

wyłącznie 

w wersji 

elektronicznej 

Inne 

wydawnictwa ciągłe 

Pozostałe 

liczba 

tytułów 

nakład 

w egz. 

liczba 

tytułów 

nakład 

w egz. 

liczba 

tytułów 

nakład 

w egz. 

liczba 

tytułów 

liczba 

tytułów 

nakład 

w egz. 

liczba 

tytułów 

nakład 

w egz. 

21* 150 0 0 0 0 8 13** 150 0 0 

 

* 3 pozycje opublikowane drukiem oraz w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie; 18 tylko w wersji 

elektronicznej, w otwartym dostępie 

** w tym 3 pozycje opublikowane drukiem oraz w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie; 

pozostałe tylko 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:  

Tytuł czasopisma, nazwa platformy elektronicznej, na której zostało udostępnione 

czasopismo.   
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Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki PAN – 8 tytułów: 7 roczników i 1 

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. 

1. „Acta Baltico Slavica”, nr 44 za 2020 rok: Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego 

na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style - dyskursy. 

2. „Adeptus”, nr 15 za 2020 rok: Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie 

Środkowej i Wschodniej w XXI wieku; nr 16 za 2020 r. Humanistyka a rewolucja 

cyfrowa. 

3. „Cognitive Studies  Études cognitives”, nr 20 za 2020 rok. 

4. „Colloquia Humanistica”, nr 9 za 2020 rok: Sephardim, Ashkenazim and Non-Jewish 

Peoples: Encounters Across Europe.  

5. „Slavia Meridionalis”, nr 20 za 2020 rok: Intelektualiści oraz to, co religijne. 

6. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 52 za 2020 rok. 

7. „Studia Litteraria et Historica” (wersja polska i angielska), nr 9 za 2020 rok: Wyszło jak 

wyszło. Porażka i słabość. 

8. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 55 za 2020 rok. 

 

 

 

II.3. Projekty, prace badawcze realizowane w roku sprawozdawczym 

 

Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.5): 23 

w tym: 
Projekt 

w 

ramach 

Tytuł projektu Kierownik 

projektu 

Okres 

realizacji 

(rok) od-do 

Przyznane 

środki* 

Instytucja 

finansująca 

Partnerzy zagraniczni 

(kraj, nazwa 

jednostki), jeśli 

dotyczy** 
II.3.1 1) Etnografia pamięci 

PRL-u. Kultura 

codzienności Polski 

powojennej 

1956-1989 

 

2) Kontakt języków i 

konflikt kultur. 

Zdobywanie 

kompetencji 

językowych i 

tworzenie się 

tożsamości kulturowej 

na przykładzie 

uczniów Łużyckiego 

Gimnazjum w 

Budziszynie (Łużyce 

Górne) 

 

 

3) Sekularyzacja i 

literatura. Elity 

intelektualne w 

Bułgarii wobec 

problemu 

religii (1892-1944) 

 

prof. dr hab. 

Wojciech 

Burszta 

 

 

 

 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina 

Drzewiecka 

 

 

 

 

02.02.2017-

01.02.2021 

 

 

 

 

 

12.01.2017-

11.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020-

22.11.2023 

 

 

 

 

336 469 zł 

 

 

 

 

 

 

303 698 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 119 zł 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCN, Sonata 
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4) Intelektualna 

biografia Aleksandra 

Weissberga-

Cybulskiego (1901 - 

1964) i jego 

środowiska 

 

 

5) Proces 

instytucjonalizacji 

„getta ławkowego” w 

Uniwersytecie Stefana 

Batorego w Wilnie w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

 

6) Fonetyka i 

fonologia języka 

macedońskiego 

 

 

 

7) Ciało i dusza 

narodu. Wątki 

volkistowskie we 

wczesnej polskiej 

myśli 

narodowo-

demokratycznej 

(1895–1918) 

 

8) Pogrom krakowski 

11 sierpnia 1945 na tle 

porównawczym 

 

 

 

9) Wizualne 

artykulacje oporu 

politycznego w 

Chorwacji i Serbii po 

roku 2000 

 

10) Kategoria „rasy” 

w myśli polskiej do 

1918 roku. Źródła – 

wyobrażenia – 

Konteksty 

 

11) Pokoleniowe 

zróżnicowanie języka: 

zmiany 

morfosyntaktyczne 

wywołane przez 

polsko-niemiecki 

kontakt językowy w 

mowie osób 

dwujęzycznych 

 

 

dr hab. Irena 

Grudzińska-

Gross, prof. 

IS PAN 

 

 

 

mgr Natalia 

Judzińska 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. 

Irena 

Sawicka 

 

 

 

dr Claudia 

Snochowska-

Gonzalez 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. 

Joanna 

Tokarska-

Bakir 

 

 

dr Ewa 

Wróblewska-

Trochimiuk 

 

 

 

dr hab. 

Katarzyna 

Wrzesińska, 

prof. IS PAN 

 

 

prof. dr hab. 

Anna 

Zielińska 

(zespół 

polski), prof. 

Björn 

Hansen 

(zespół 

niemiecki) 

 

 

27.07.2020-

26.07.2022 

 

 

 

 

 

24.07.2019-

23.07.2022 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018-

25.01.2021 

 

 

 

 

 

01.08.2019-

31.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2019-

27.01.2022 

 

 

 

 

23.07.2019-

22.07.2022 

 

 

 

 

20.01.2017-

19.01.2021 

 

 

 

 

 

03.04.2018-

02.04.2022 

 

 

452 147 zł 

 

 

 

 

 

 

154 238 zł 

 

 

 

 

 

 

 

360 013 zł 

 

 

 

 

 

738 712 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

944 369 zł 

 

 

 

 

 

211 313 zł 

 

 

 

 

 

184 488 zł 

 

 

 

 

 

1 164 810 

zł 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

 

NCN, Preludium 

 

 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

NCN, Sonata 

 

 

 

 

 

NCN, Opus 

 

 

 

 

 

NCN, Beethoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemcy, 

Uniwersytet w 

Ratyzbonie, 

Instytut 

Slawistyki 
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II.3.2 1) Interdyscyplinarne 

doktoranckie studia 

humanistyczne: 

pogranicza, 

mniejszości, migracje 

w perspektywie 

socjolingwistyczne 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS PAN 

2018-2023 782 804,50 

zł 

Narodowe 

Centrum Badań i 

Rozwoju, PO 

WER, UE 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

 2) Między Wschodem 

a Zachodem. 

Zwiększenie 

potencjału Instytutu 

Slawistyki PAN jako 

prestiżowego ośrodka 

badań 

międzynarodowych   

dr Ewa 

Wróblewska-

Trochimiuk 

2018-2020 209 708 zł Narodowa 

Agencja 

Wymiany 

Akademickiej, 

Program 

Welcome to 

Poland, PO WER, 

UE Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

II.3.3 1) Tłumaczenie na 

język angielski i 

opublikowanie w 

Wydawnictwie 

Naukowym Peter 

Lang monografii Nikt 

za nas tego nie zrobi. 

Praktyki językowe i 

kulturowe młodych 

aktywistów 

mniejszości 

językowych Europy 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS PAN 

2018-2020 90 162 zł MNiSW, NPRH  

 2) Testimonia 

najdawniejszych 

dziejów Słowian. 

Seria łacińska, t. 3; 

Średniowiecze, z. 1: 

Źródła węgierskie 

prof. dr hab. 

Ryszard 

Grzesik 

2017-2022 1 454 034 
zł 

MNiSW, NPRH  

 3) Słownik 

prasłowiański. Tom 

XI (wersja cyfrowa) 

dr hab. 

Mariola 

Jakubowicz, 

prof. IS PAN 

2017-2022 750 846 zł MNiSW, NPRH  

 4) Słowotwórstwo w 

przestrzeni 

komunikacyjnej/Word 

formation in the 

communicational area 

dr Paweł 

Kowalski 

2020-2021 31 430 zł MNiSW, 

Społeczna 

odpowiedzialność 

nauki 

 

 5) Polski Festiwal 

Nauki w Ukrainie 

dr hab. 

Helena 

Krasowska, 

prof. IS PAN 

2021 

(organizacja 

Festiwalu 

przeniesiona 

z 2020 na 

2021 r.) 

39 332 zł MNiSW, 

Społeczna 

Odpowiedzialność 

Nauki 

 

 6) Conventional and 

unconventional ways 

of transmitting and 

revitalizing 

minoritized languages 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS PAN 

2021 

(konferencja 

przeniesiona 

z 2020 na 

2021 r.) 

35 670,50 

zł 

MNiSW, 

Doskonała Nauka 

Afiliacja: 

Fundacja 

Slawistyczna 

 

 7) VI Bukowiński 

Festiwal Nauki 

dr hab. H. 

Krasowska, 

prof. IS PAN 

2020-2021 28 380 zł MNiSW, 

Społeczna 

Odpowiedzialność 

Nauki 
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Afiliacja: 

Fundacja 

Slawistyczna 
 8) III 

Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 

„Dusza w doczesności 

– dusza w 

nieskończoności” 

dr hab. Ewa 

Masłowska, 

prof. IS PAN 

2021-2022 

(konferencja 

przeniesiona 

z 2020 na 

2021 r.) 

94 000 zł MNiSW, 

Doskonała Nauka 

Afiliacja: 

Fundacja 

Slawistyczna 

 

 9) Program PROM. 

Międzynarodowa 

wymiana stypendialna 

doktorantów i kadry 

akademickiej 

dr hab. 

Nicole 

Dołowy-

Rybińska, 

prof. IS 

PAN, dr 

Anna 

Boguska 

2019-2020 

(przedłużony 

do 2021) 

273 440 zł Narodowa 

Agencja 

Wymiany 

Akademickiej 

 

II.3.4. 1)………….. 

 

     

II.3.5. 1) CLARIN ERIC – 

European Research 

Infrastructure 

Consortium: Common 

Language Resources 

and Technology 

Infrastructure 

(Europejskie 

Konsorcjum 

Infrastruktury 

Naukowe: Wspólne 

Zasoby Językowe i 

Infrastruktura 

Technologiczna) 

dr hab. 

Roman 

Roszko, 

prof. IS PAN 

Od 2006 r. w 

trybie 

ciągłym 

90 000 zł 

(środki 

przyznane 

na 2020 r.) 

CLARIN ERIC  

 

 
*środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt  

** w przypadku konsorcjów większych niż 5 partnerów prosimy wpisać „projekt wielostronny” 

 

 

II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki; 

II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i 

           Rozwoju; 

II.3.3. Projekty finansowane przez inne organizacje krajowe (w tym MNiSW, NAWA); 

II.3.4. Projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne; 

II.3.5. Inne projekty. 

 

 

II.3.6. Wyniki prac badawczych: 

 Wybrane 2 ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/ prac badawczych 

(wymienić nazwę) realizowanych lub zrealizowanych w roku sprawozdawczym  

(na każdy opis – maks. 500 znaków ze spacjami).  

 

1) Zakończenie projektu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach” 

W 2020 roku wydane zostały ostatnie 4 tomy z 10-tomowej serii Leksykon Idei wędrownych 

na słowiańskich Bałkanach. Seria jest pokłosiem badań prowadzonych w ramach grantu 
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NCN (2015-2018) „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XX wiek” pod 

kierunkiem prof. Grażyny Szwat-Gyłybow. Ukazuje wybrane idee antycypujące i 

modelujące procesy modernizacyjne w regionie. Leksykon znajduje się w wolnym dostępie 

w repozytorium IS PAN iReteslaw: 

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1076.  

 

2) Badania nad aktywistami językowymi mniejszości językowych Europy 

Anglojęzyczne wydanie monografii dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN “No 

One Will Do This For Us”: The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists 

Representing European Linguistic Minorities (Peter Lang, 2020) to sfinansowany w ramach 

grantu NPRH przekład książki wydanej w 2017 r. w serii Monografie FNP. Badania 

przeprowadzone w ramach grantu SONATA NCN dotyczą motywacji i sposobów 

angażowania się młodych ludzi w działanie na rzecz mniejszościowych wspólnot 

językowych Europy. 

 

 Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcie działalności naukowej jednostki  

o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym, jeżeli zjawisko wystąpiło (maks. 500 

znaków ze spacjami). 

 

Projekt CLARIN-PL 

Projekt ma na celu integrację zasobów wielojęzycznych z zasobami światowymi, 

dostosowanie funkcjonalności na potrzeby tłumaczenia, językoznawczych badań 

porównawczych i wyszukiwania informacji. W 2020 r. zespół IS PAN realizował prace w 

ramach 3. etapu utrzymania i rozbudowy polskiej infrastruktury badawczej. Polegały one 

na utrzymaniu i rozbudowie 4 wielojęzycznych korpusów polsko-słowiańsko-bałtyckich; 

utworzeniu 6 nowych korpusów; testowaniu narzędzi opracowywanych przez innych 

konsorcjantów. 

 

 Wybrane 2 ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o 

znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska  

i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, inne)  

i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje); działania zwiększające 

innowacyjność, jeżeli zjawisko wystąpiło (na każdy opis – maks. 500 znaków ze spacjami).  

 

1) Badania nad innowacjami glottodydaktycznymi wykorzystane w kształceniu osób 

dorosłych 

Badania glottodydaktyczne zastosowano w europejskich programach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli języków obcych w kraju i za granicą oraz w edukacji zdalnej osób 

dorosłych w okresie pandemii. W ramach projektu Dziedzictwo kulturowe w nauczaniu 

języka obcego. Transfer wiedzy (Erasmus+ 2020-2022 - 2020-1-PL01-KA104-080680) 

wykorzystano koncepcję tzw. telemostów opracowaną przez dra Wojciech Sosnowskiego, 

w ramach których słuchacze kształcą swoje kompetencje międzykulturowe i wielojęzyczne. 

 

2) Projekt „Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej 

na Pomorzu Środkowym” 

W latach 2019-2020 skatalogowano upamiętnienia żołnierzy, poległych w latach 1914-

1918. Projekt objął 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (drawski, 
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szczecinecki, świdwiński, sławieński, koszaliński, kołobrzeski i białogardzki). Był 

prowadzony przy współudziale lokalnych stowarzyszeń (Goleniowskie Stowarzyszenie 

Eksploracji Historycznej „Biały Grosz”, GRH Kreuz 1914) i społecznych badaczy 

dziedzictwa Wielkiej Wojny. Powstała ogólnodostępna baza pod adresem: 

ispan.waw.pl/pomniki-poleglych/ 

 

 

II.4. Działalność jednostki o charakterze innowacyjnym, aplikacyjnym  

II.4.1. Ochrona własności intelektualnej (dotyczy uprawnień jednostki z tytułu patentu/prawa 

ochronnego w myśl obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności 

przemysłowej), w tym: 

 wykaz zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów   

 wykaz zgłoszeń i uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe  

 
Nie dotyczy 

 

 

II. 5.  Działalność jednostki na rzecz terytorialnych struktur samorządowych  

(krótki opis) 

 prowadzenie, wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru tematyki 

regionalnej; 

 inicjowanie i prowadzenie  prac oraz studiów koncepcyjnych związanych z regionem; 

 inne formy działalności jednostki w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym.    

 

Badania nad stanem zachowania i rewitalizacji regionalnego języka kaszubskiego 

 

W ramach tematu statutowego „Kontakty językowe i kulturowe: pogranicza słowiańsko-

słowiańskie i słowiańsko-niesłowiańskie” prowadzone są badania nad językiem wspólnotą 

językową Kaszubów. Ich celem jest określenie i analiza strategii rewitalizacji kaszubskiego – 

języka regionalnego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów edukacyjnych. 

Badania prowadzone metodami socjolingwistycznymi mają interdyscyplinarny charakter i 

odnoszą się zarówno do odgórnej polityki językowej, w tym do działań regionalnych, jak i do 

praktyk językowych i kulturowych kaszubskiej mniejszości. W ramach badań prowadzone są 

działania we współpracy z Kaszubami, warsztaty, szkolenia i wykłady popularnonaukowe. 

 

Patronat naukowy nad Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych przy Akademii 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Instytut Slawistyki PAN sprawuje patronat naukowy nad Akademickim Centrum Badań 

Euroregionalnych przy Akademii im. Jakuba z Paradyża 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). 
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Program POWER: studia doktoranckie „Pogranicza, mniejszości, migracje w 

perspektywie socjolingwistycznej” 

 

Instytut Slawistyki PAN od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) „Humanistyczne 

interdyscyplinarne studia doktoranckie: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie 

socjolingwistycznej”. Sześcioro doktorantek i doktorantów w 2020 roku uczestniczyło w 

autorskim programie zajęć. Oprócz seminarium doktoranckiego,  doktoranci uczestniczyli w 

warsztatach nastawionych na zdobycie tzw. „umiejętności miękkich”, w tym upowszechnianie 

wyników badań czy pozyskiwanie funduszy na granty badawcze. W ramach studiów 

doktoranckich prowadzone są także interdyscyplinarne badania naukowe z obszaru tematyki 

regionalnej. 

 

 

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) 

Nie dotyczy 

 

 doktora habilitowanego (imię i nazwisko pracownika, tytuł rozprawy habilitacyjnej, 

dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego) 

 

Docentura (stopień doktora habilitowanego nadany przez Bułgarską Akademię 

Nauk) 
Imię i nazwisko Tytuł rozprawy habilitacyjnej Dziedzina i zakres  

nadanego stopnia naukowego 

Ewelina 

Drzewiecka 

Юбилейно и модерно. Кирило-

методиевският разказ през 

социализма в България (София, 

2020) 

Nauki humanistyczne, 

literaturoznawstwo 

 

 doktora (imię, nazwisko pracownika, tytuł rozprawy doktorskiej, dziedzina i zakres 

nadanego stopnia naukowego) 

 
Imię i nazwisko Tytuł rozprawy doktorskiej Dziedzina i zakres  

nadanego stopnia naukowego 

Marzena 

Maciulewicz 

 

Divided cities. A case study of 

Mitrovica 

Nauki humanistyczne, 

nauki o kulturze i religii 

Maciej Mętrak Mapa świata z jarmarcznej ulotki 

– czeska dziewiętnastowieczna 

twórczość kramarska w 

perspektywie etnolingwistycznej 

Nauki humanistyczne, 

językoznawstwo 

 

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

sprawozdawczym innym osobom (niezatrudnionym w jednostce): 

- doktora habilitowanego 

- doktora 

Nie dotyczy 



  Załącznik nr 4 

 

 

 

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 

sprawozdawczym 

niestacjonarne 

studia 

doktoranckie 

w tym: przyjęci 

w roku 

sprawozdawczym 

 

 

 

ogółem 

 

 

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 

(art. 285 ustawy  

z dnia 3 lipca 

2018r. Przepisy 

wprowadzające 

ustawę - Prawo  

o szkolnictwie 

wyższym i nauce) 

K M K M K M K M 

 

10 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Liczba uczestników studiów doktoranckich  

ogółem: 14 

 

 

 

 

w tym: przyjęci 

w roku 

sprawozdawczym 

 

 

K M K M  

 

7 

 

 

1 
 

10 

 

4 

 

0 

 

0 

 

 

Bliższe informacje o doktorantach niebędących obywatelami polskimi, zwanymi dalej 

„cudzoziemcami” 

 
Liczba cudzoziemców ogółem w tym: przyjęci w roku sprawozdawczym 

 

7 

 

0 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemców 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemców 

1) Niemcy 

2) Ukraina 

3) Białoruś 

1 

5 

1 

1) .…….. 

2) ….….. 
0 

 

II.6.4 Szkoły doktorskie - stan na dzień 31 grudnia - prośba o podanie danych odrębnie dla 

każdej szkoły doktorskiej  

(w przypadku szkół doktorskich prowadzonych wspólnie przez kilka podmiotów: 

- podaje się dane dotyczące wyłącznie doktorantów przypisanych składającemu sprawozdanie 

instytutowi PAN 

albo 

- dane dotyczące wszystkich instytutów PAN podaje jeden upoważniony instytut PAN jeśli tak 

wynika z uregulowań pomiędzy podmiotami prowadzącymi szkołę, będący podmiotem 

odpowiedzialnym za wprowadzanie danych do systemu POL-on) 
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Nazwa szkoły doktorskiej 

prowadzonej przez instytut PAN lub wspólnie 

prowadzonej z innymi podmiotami 
 

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii 

Nauk 

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie 

danych do systemu POL-on i uprawniony do 

otrzymania środków finansowych na wspólne 

kształcenie w szkole doktorskiej 
 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 

Podmioty wspólnie prowadzące szkołę 

doktorską 

 

1) Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

2) Instytut Badań Literackich PAN 

3) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. Stanisława Leszczyckiego PAN 

4) Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 

5) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra 

Birkenmajerów PAN 

6) Instytut Języka Polskiego PAN 

7) Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 

PAN 

8) Instytut Slawistyki PAN 

9) Instytut Sztuki PAN 

Dyscypliny,  

w których prowadzone jest kształcenie w 

szkole doktorskiej 

 

1) archeologia 

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarki 

przestrzennej 

3) historia 

4) językoznawstwo 

5) literaturoznawstwo 

6) nauki o kulturze i religii 

7) nauki o sztuce 
 

Liczba doktorantów szkoły doktorskiej w instytucie naukowym PAN 

(w podziale na płeć doktorantów): 2 (K) – doktorantki z Instytutu 

Slawistyki PAN (z 28 doktorantów całej szkoły) 

 

 

Liczba doktorantów pobierających 

stypendia: 2 – doktorantki z 

Instytutu Slawistyki PAN 
 

 

 

Liczba doktorantów szkoły doktorskiej 

- ogółem …2 doktorantki IS PAN  

 

 

 

 

 

w tym: 

przyjęci w roku 

sprawozdawczym 

…1………… 

 

 

 

 

Ogółem 

w tym: 

otrzymujący stypendium 

doktoranckie, 

o którym mowa  

w art. 209 ust. 1 ustawy 

z dnia 20  lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

K M K M 2 2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

 
Bliższe informacje o doktorantach szkół doktorskich niebędących obywatelami polskimi, 

zwanymi dalej „cudzoziemcami” 
  

 

Liczba cudzoziemców ogółem: 7 w tym: 

przyjęci w roku sprawozdawczym 
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7 

 

4 (w tym jedna osoba do IS PAN) 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemców 

Kraj pochodzenia Liczba 

cudzoziemców 

1) Ukraina 

2) Białoruś 

3) Hiszpania 

5 

1 

1 

1) Ukraina 

2) Białoruś 

3) Hiszpania 

2 

1 (w IS PAN) 

1 

 

 

II.6.5 Wykaz uzyskanych doktoratów w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem 

promotora z jednostki PAN: 

Nie dotyczy 

 

 
Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i dyscyplina naukowa 

   

 

 

Wykaz uzyskanych doktoratów w ramach szkół doktorskich: 

 

Nie dotyczy 

 
Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i dyscyplina naukowa 

   

 

 

II.6.6. Młodzi naukowcy, o których mowa w art. 360 ust. 2 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce, którzy otrzymali w roku sprawozdawczym stypendium 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych 

naukowców - ogółem 0. 

 
Młodzi naukowcy będący pracownikami 

jednostki  

Młodzi naukowcy będący doktorantami odbywającymi studia 

doktoranckie lub kształcącymi się w szkole doktorskiej 

0 

 

0 

 

 

II.6.7. Udział pracowników jednostki w różnych formach kształcenia podoktorskiego w 

instytucjach zagranicznych (studia, staże, stypendia, inne, ukończone w roku 

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).  

 

Imię i nazwisko pracownika: Karolina Ćwiek-Rogalska 

Zagraniczny ośrodek naukowy: Department of Anthropology, University of Cambridge 

Forma kształcenia: stypendium 

Okres kształcenia: wrzesień 2019 – luty 2020 

Wybrane uzyskane najważniejsze publikacje: 
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 Ćwiek-Rogalska, K. Descendants of Saturn. Identity formation in post-displacement 

areas based on the example of Poland’s “Recovered Territories”, “Die Welt der 

Slaven”, 66/1, 2021, pp. 106-129. 

 Ćwiek-Rogalska, K. Ghostly Presences: Heritage, Ruination and Fixing the National 

Landscape in Pomerania after 1945, [złożone do czasopisma “Heritage & Society”, 

[obecnie w procesie recenzyjnym]. 

 

II.6.8. 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 8 (w tym 6 

obronionych) 

8 (w tym 6 obronionych)  

 

 

II.7. Działalność dydaktyczna pracowników jednostki  
 Liczba osób prowadzących, ogółem: 16 

Wyszczególnienie zajęcia ze studentami (wykłady, 

ćwiczenia seminaria, itp.) 

wykłady (inne, poza zajęciami ze 

studentami) 

1. w kraju    

a) w uczelniach  8 0 

b) w innych instytucjach 5 8 

2. za granicą 3 0 

 

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

jednostki prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym 

 

Ośrodki krajowe: 

Instytut Sztuki PAN (studia podyplomowe, specjalność filmoznawcza); 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski; 

Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; 

Instytut Badań Literackich PAN (podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie); 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Dramatu i Teatru; 

Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie, Wydział Filologii i Pedagogiki (kierunek 

filologia, specjalność: filologia rosyjska); 

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk; 

Instytut Slawistyki PAN (studia doktoranckie) 

 

Ośrodki zagraniczne: 

Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies, Clark University; 

Hebrew University of Jerusalem; 

University of Tartu, Estonia; 

New University in Exile Consortium (New School for Social Research). 

 

 

II.8. Współpraca z zagranicą 

II.8.1. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi współpracuje jednostka  
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lp. kraj partner nazwa 

dokumentu1 

okres 

obowiązywania 

zakres współpracy 

1.  Białoruś Instytut 

Językoznawstwa im. 

Jakuba Kołasa 

NANB, Centrum 

Badań Białoruskiej 

Kultury, Języka i 

Literatury, Mińsk 

Umowa 2020-2022 Badania w zakresie 

dialektologii i leksykografii 

języka białoruskiego i 

polskiego;  

Bibliografia językoznawstwa 

slawistycznego;  

Typologia zmian 

semantycznych w polskim i 

białoruskim. Perspektywa 

historyczna i współczesność;  

Białoruska i polska leksyka 

konfesyjna 

2. Bułgaria Instytut Języka 

Bułgarskiego BAN w 

Sofii 

 

Umowa 2018-2021 Konfrontacja językowa 

bułgarskiej i polskiej 

frazeologii;  

Bibliografia online 

światowego językoznawstwa 

slawistycznego  

 

3. Bułgaria Instytut Literatury 

BAN w Sofii 

Umowa 2018-2021 Granice i pogranicza. Modele 

biblijne i ich inspiracje w 

średniowiecznych i 

nowoczesnych literaturach i 

kulturach 

południowosłowiańskich 

4. Bułgaria Centrum 

Cyrylometodejskie 

Bułgarskiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2018-2021 Miasto wobec dynamiki 

kultury – refleksje i inspiracje 

południowosłowiańskich 

kultur i literatur od 

średniowiecza do 

ponowoczesności 

5. Czechy Instytut Historii 

ANRCz, Praga 

Umowa 2020-2022 Kultura upamiętniania I 

wojny światowej w Polsce i 

w Czechach 

6. Litwa Instytut Języka 

Litewskiego 

Litewskiej Akademii 

Nauk, Wilno 

 

Umowa 2020-2022 Pamiętniki, dzienniki, 

słowniki i listy autorów 

dwujęzycznych z Litwy (XIX 

w. – 1. poł. XX w.) 

 

7.  Litwa Instytut Litewskiej 

Literatury i Folkloru 

Litewskiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2020-2022 Kultura pamięci Wilna we 

współczesnych litewskich i 

polskich tekstach kultury 

(XX – XXI w.) 

8.  Łotwa Instytut Języka 

Łotewskiego w Rydze 

Umowa 2018-2020 Związki kulturowo językowe 

polsko-łotewskie i łotewsko-

polskie 

9.  Macedonia Macedońska 

Akademia Nauk i 

Sztuk, Skopje 

Umowa 2020-2022 Sąsiedztwo w kontekście 

stereotypów i realiów 

współczesnej Europy 

10. Rumunia Katedra Slawistyki 

Uniwersytetu w 

Bukareszcie 

Umowa 2019-2021 Rumuni i Polacy: Tożsamość 

i wzajemne postrzeganie się 

11.  Serbia Instytut Języka 

Serbskiego SANiS 

Umowa 2017-2020 Kluczowe pojęcia serbskiej i 

polskiej aksjosfery w 

perspektywie 

ogólnosłowiańskiej 

                                              
1 W przypadku braku podpisanego porozumienia/umowy proszę wpisać „nie dotyczy” 
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12.  Słowacja Instytut 

Językoznawstwa Ĺ. 

Štúra Słowackiej 

Akademii Nauk w 

Bratysławie 

Umowa 2019-2021 

 

Nowe jakości i wartości we 

współczesnych językach 

słowiańskich 

 

13. Słowacja Instytut Slawistyki 

Jana Stanisława 

Słowackiej Akademii 

Nauk 

Umowa 2019-2022 Słowacko-polskie kontakty 

językowe i kulturowe 

14. Ukraina Instytut 

Językoznawczo-

Informatyczny 

NANU, Kijów 

Umowa 2018-2020 Konfrontacja aktualnych 

procesów we współczesnym 

języku polskim i ukraińskim; 

15. Ukraina Instytut Języka 

Ukraińskiego NANU, 

Kijów 

Umowa 2018-2020 Bibliografia online 

światowego językoznawstwa 

slawistycznego; 

Innowacje leksykalne, 

słowotwórcze i 

frazeologiczne we 

współczesnych językach 

słowiańskich; 

16. Ukraina Instytut 

Narodoznawstwa 

NANU, Lwów 

Umowa 2018-2020 Polsko-ukraińskie związki 

kulturowe 

17. Włochy Consiglio Nazionale 

Delle Ricerche Istituto 

Di Linguistica 

Computazionale “A. 

Zampolli”, 

Pisa 

Umowa 2020-2021 Różnorodność językowa, 

dyskryminacja językowa i 

dyskurs publiczny (Polska i 

Włochy) 

18. Czechy Instytut Etnologii 

Akademii Nauk 

Republiki Czeskiej w 

Pradze 

Umowa od 2015 na czas 

nieokreślony 

Współpraca na polu 

naukowym, wymiana 

informacji naukowych (w 

tym wybranych czasopism i 

publikacji) 

19. Ukraina Przykarpacki 

Uniwersytet 

Narodowy im. W. 

Stefanyka w Iwano-

Frankiwsku 

Umowa od 2015 na czas 

nieokreślony 

Współpraca naukowa 

20. Ukraina Uniwersytet 

Narodowy im. Jurija 

Fedkowycza w 

Czerniowcach 

Umowa od 2016 na czas 

nieokreślony 

Współpraca naukowa 

21. Ukraina Centrum Historii 

Miejskiej 

Europy Środkowo-

Wschodniej we 

Lwowie 

Umowa od 2018 na czas 

nieokreślony 

Współpraca naukowa 

22.  Ukraina Winnicki Państwowy 

Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Michajła 

Kociubińskiego w 

Winnicy 

Umowa od 2017 na czas 

nieokreślony 

Współpraca naukowa 

23. Litwa  Instytut Języka 

Litewskiego w Wilnie 

Umowa 5-letnia umowa 

obowiązująca 

od 2019 r.  

Współpraca naukowa 
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24. Serbia Serbska Akademia 

Nauk, Wydział 

Filologiczny 

Uniwersytetu w 

Belgradzie 

nie dotyczy nie dotyczy Bibliografia online 

światowego językoznawstwa 

slawistycznego 

25. Rosja Instytut Mirowoj 

litieratury im. A. M. 

Gorkiego RAN w 

Moskwie 

nie dotyczy nie dotyczy Poezja rosyjska pierwszego 

trzydziestolecia XX wieku 

spojrzenie ze strony Polski i 

Rosji 

26. Ukraina  Centrum Języka i 

Kultury Polskiej 

Berdiańskiego 

Uniwersytetu 

Zarządzana i Biznesu 

nie dotyczy nie dotyczy Współczesne metody 

nauczania języka polskiego 

27. Niemcy Instytut Łużycki w 

Budziszynie (Serbski 

Institut) 

nie dotyczy nie dotyczy Bibliografia online 

światowego językoznawstwa 

slawistycznego 

28. Niemcy Uniwersytet 

w Ratyzbonie, Instytut 

Slawistyki 

Umowa 

(grant NCN 

Beethoven) 

03.04.2018-

02.04.2022 

Pokoleniowe zróżnicowanie 

języka: zmiany 

morfosyntaktyczne 

wywołane przez polsko-

niemiecki kontakt językowy 

w mowie osób 

dwujęzycznych 

 

 

II.8.2. Wybrane 2 ważniejsze osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami 

zagranicznymi (według katalogu: wspólna publikacja, patent, nowa metoda badawcza, nowa 

technologia, grant, inne; na każdy opis – max: 500 znaków ze spacjami)  

 
lp. kraj  

 

Podmiot rodzaj osiągnięcia: wspólna 

publikacja, patent, nowa metoda 

badawcza, nowa technologia, 

grant, inne 

opis osiągnięcia 

1.  Niemcy Uniwersytet 

w 

Ratyzbonie, 

Instytut 

Slawistyki 

nowa metoda 

badawcza i wspólna publikacja 

Wprowadzenie do korpusu anotacji 

socjolingwistycznej (obok anotacji 

gramatycznej) 

Dzięki temu będzie można nie tylko 

przeanalizować, jak kontakt językowy 

wpłynął na struktury gramatyczne mowy 

osób dwujęzycznych, ale i skorelować 

zjawiska gramatyczne z czynnikami 

socjolingwistycznymi. 

Publikacja: 

Anna Zielińska, Felicja Księżyk, 

Language shifts in the language 

biographies of migrants from Upper 

Silesia residing in Germany, 

„Multilingua”, 12.10.2020 (online) 

2. Ukraina Narodowa 

Akademia 

Nauk 

Ukrainy 

(NANU) 

wspólna publikacja Międzynarodowy zespół naukowy, w 

skład którego wchodzą prof. Helena 

Krasowska (IS PAN), prof. Lech 

Suchomłynow i dr Piotr Siheda, 

przeprowadził interdyscyplinarne 

badania socjolingwistyczne wśród 

mniejszości polskiej na Ukrainie. Ich 

rezultatem jest wydana w 2020 roku 

monografia Socjolingwistyczne 

kompendium (Polska Akademia Nauk, 
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Kijów), stanowiąca kompendium 

wiedzy związanej z funkcjonowaniem 

języka w społeczeństwie. Wyniki badań 

zespołu były szeroko popularyzowane w 

kraju i za granicą. 

 
 

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

II.9.1. Dane organizacyjne: 

- nazwa centrum/rok założenia/ dyrektor/przewodniczący Rady Naukowej. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa  

Rok założenia  

Dyrektor  

Przewodniczący 

Rady Naukowej 

 

 

II.9.2. Działalność naukowa: 

- łączna liczba opublikowanych prac; 

- wybrane wyniki działalności naukowej (krótki opis 2 wybranych wyników, na każdy 

opis – maks. 500 znaków ze spacjami). 

II.9.3. Działalność dydaktyczna: 

 - krótki opis działalności dydaktycznej.  

II.9.4. Pozostałe informacje, wynikające ze specyfiki działania centrum (krótki opis). 

 

II.10. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych 

II.10.1. Konferencje naukowe (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) 

organizowane/ współorganizowane przez jednostkę,  

Liczba ogółem: 2 

z tego: 
Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji 

miejsce, data  współorganizatorzy krajowa międzynarod. 

1) XX międzynarodowa 

konferencja Komisji 

Słowotwórczej przy 

Międzynarodowym 

Komitecie Slawistów 

„Słowotwórstwo w 

przestrzeni 

komunikacyjnej” 

(Warszawa, 8-

10.09.2020) 

Instytut Slawistyki PAN  X 

2) Wydarzenie naukowe z 

okazji uroczystego 

otwarcia nowej 

siedziby Instytutu 

Slawistyki PAN w 

Poznaniu (Poznań, 

12.02.2020) 

Instytut Slawistyki PAN X  
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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). 

 

Udział w Festiwalu Nauki w Warszawie 

 

W 2020 r. na XXIV Festiwalu Nauki Instytut Slawistyki PAN był reprezentowany przez dr 

Agnieszkę Aysen Kaim. W czasie festiwalu dr Claudia Snochowska-Gonzalez wygłosiła 

wykład pt. „Ćwiczenia z ekspansji. Gorączka brazylijska i początki ruchu 

narodowodemokratycznego w Polsce”, zaś dr Agnieszka Aysen Kaim poprowadziła warsztaty 

dla młodzieży szkolnej „Tłumacz, czyli kto?”. 

 

Otwarte seminaria naukowe i zebrania naukowe Instytutu Slawistyki PAN 

 

W Instytucie Slawistyki PAN w 2020 r. odbywały się cztery otwarte zakładowe seminaria 

naukowe: 

 otwarte seminarium naukowe Zakładu Kulturoznawstwa i Literaturoznawstwa, 

 otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa, 

 otwarte seminarium naukowe Zakładu Badań Narodowościowych, 

 otwarte seminarium naukowe w Poznaniu. 

Z powodu pandemii COVID-19 seminaria nie odbyły się w kwietniu i maju, natomiast od 

czerwca odbywały się online na platformie Zoom. 

 

W ramach otwartych seminariów naukowych Zakładu Kulturoznawstwa i Literaturoznawstwa 

Instytutu Slawistyki PAN w 2020 roku wygłoszone zostały następujące referaty: 

- 14 stycznia, dr Katarzyna Glinianowicz, O urządzeniu seksualności w Galicji. Podsumowanie 

projektu badawczego, 

- 4 lutego, dr Małgorzata Kasner, Dyskurs wileński w pierwszym okresie litewskiej 

transformacji ustrojowej (środowisko czasopisma „Regnum” [1991-1992] i środowisko 

czasopisma „Sietynas” [Plejady, 1988-1991]), 

- 3 marca, dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN, Teatralność i/lub performatywność w 

teatrze rosyjskim na początku XX wieku i sto lat później,  

- 9 czerwca, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, Procesy transformacyjne w krajach 

byłej Jugosławii. Strefa symboliki, 

- 13 października, mgr Patrycja Chajęcka, Przemiany obrazu Zagrzebia w najnowszej prozie 

chorwackiej, 

- 17 listopada, dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN, „Trzeci język” w przekładzie: 

przypadek rosyjskich inkrustacji w tekście ukraińskim, 

- 8 grudnia, dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN,  dr Natalia Szejko (Katedra i Klinika 

Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny 

Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny), Zagadka zbrodni w Skotoprigoniewsku. 

Analiza zdarzenia w powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow w perspektywie 

literaturoznawczej i medycznej. 

 

W ramach otwartych seminariów naukowych Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki 

PAN w 2020 roku wygłoszone zostały następujące referaty: 
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- 14 stycznia, prof. Charlotte Gooskens,  Mutual intelligibility between closely related 

languages in Europe,   

- 4 lutego, dr Marcin Fastyn, Nazewnictwo klubów piłkarskich w krajach słowiańskich – 

perspektywy badań, 

- 3 marca, dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN, Etymologia i gramatyka: Badanie dziejów 

słowiańskich wyrażeń funkcyjnych w perspektywie procesów leksykalizacji i gramatykalizacji, 

- 9 czerwca, dr Maciej Mętrak, Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska 

dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej, 

- 20 października, mgr Szymon Pogwizd, Wybrane przykłady zbieżności leksykalnych w 

języku polskim oraz dialekcie wschodniosłowackim na tle ogólnosłowiańskim, 

- 24 listopada, dr Dorota Pazio-Wlazłowska, Cerkiew w kręgu wartości rodzinnych,  

- 15 grudnia, prof. Olga Frołowa, Денотативная ситуация  текста в зеркале частотности. 

 

W ramach otwartych seminariów naukowych Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu 

Slawistyki PAN w 2020 roku wygłoszone zostały następujące referaty: 

- 13 października, dr hab. Izabella Wagner, Molto Appassionato: o pracy nad biografią 

Zygmunta Baumana 

- 17 listopada, prof. Joanna Tokarska-Bakir, Terror w Przedborzu, noc z 26 na 27 maja 1945 

- 8 grudnia, mgr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz (stypendystka w grancie dr hab. Ireny 

Grudzińskiej-Gross, prof. IS PAN) zaprezentowała swoją książkę o Helenie Wolińskiej. 

 

W ramach otwartych seminariów naukowych w oddziale IS PAN w Poznaniu w 2020 roku 

odbyło się sześć spotkań. Organizacja i prowadzenie: dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN: 

- 14 stycznia, dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN, „Rasa albo plemię jest przeczeniem, jest 

odłączeniem, jest negacją”: o specyfice polskiej refleksji romantycznej nad rasą,  

- 11 lutego, otwarcie siedziby w Pałacu Działyńskich, referaty nt. realizowanych projektów 

grantowych:  

• prof. dr hab. Ryszard Grzesik, „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian” 

• dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN, dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN, „Kategoria 

rasy w myśli polskiej do 1918 roku” 

• dr hab. Lucyna Agnieszka Jankowiak, prof. IS PAN, „Polsko-łacińska wersja Słownika 

Bartłomieja z Bydgoszczy” 

• dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, „Najważniejsze problemy związane z opracowaniem 

łacińsko-polskich rękopisów”, 

- 12 maja,  dr hab. Anna Kotłowska, Demokracja w Atenach: Ustrój i funkcjonowanie, 

- 9 czerwca – dr Arleta Łuczak, Kategoria verbum w polskim słownictwie gramatycznym 

Bartłomieja z Bydgoszczy, 

- 15 października, prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Tajemniczy lud Wołochów z węgierskiej 

perspektywy widziany, 

- 19 listopada, dr Wojciech Mądry, Zagłada Żydów w Miechowie. Z pamiętnika nastolatka, 

- 10 grudnia,  dr Jacek Serwański, „O zaletach i wadach transformacji periodyku naukowego: 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” w latach 1992-2020. 

 

W 2020 r. odbyło się także sześć spotkań w ramach seminarium „Sublokatorstwo jako kategoria 

kultury i jako kategoria badawcza”. Kierownicy i wykonawcy zadania: dr Elżbieta Janicka, dr 

Konrad Matyjaszek, dr Anna Zawadzka:  

- 7 lutego – poświęcone po-holokaustowym świadectwom Mordechaja Canina, zebranym w 

wydanej ostatnio książce Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach 

żydowskich w Polsce (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019). Referaty wygłosiły 

stałe uczestniczki seminarium dr Helena Datner (ŻIH) i dr Ewa Koźmińska-Frejlak (ŻIH).  
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- 6 marca – poświęcone pracy Nie wiem, jak ich mam cenić...» Strefa ambiwalencji w 

świadectwach Polaków i Żydów (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 2019) dr hab. 

Justyny Kowalskiej-Leder. Goszczono autorkę książki, a dyskusja dotyczyła kategorii 

„polskiego świadka Zagłady”, jej historii i funkcji.  

- 15 maja – na seminarium wystąpiła dr Katrin Stoll z Imre Kertész Kolleg i Uniwersytetu 

Fryderyka Schillera w Jenie z referatem na temat instalacji wideo-rzeźbiarskiej Dominiki 

Macochy „Tajemnica leśnego jeziorka” (2016) w kontekście stanu badań nad zagładą Żydów 

w okupowanej Polsce oraz na tle własnych badań terenowych w rejonie stanowiącym przedmiot 

pracy Dominiki Macochy (online) 

- 11 czerwca – ponowne seminarium na temat instalacji wideo-rzeźbiarskiej Dominiki 

Macochy „Tajemnica leśnego jeziorka” (2016) z koreferatami autorstwa Elżbiety Janickiej, 

Konrada Matyjaszka, Xawerego Stańczyka i Anny Zawadzkiej; były to koreferaty do referatu 

Katrin Stoll przygotowane z myślą o opublikowaniu wymiany głosów i stanowisk w roczniku 

naukowym IS PAN „Studia Litteraria et Historica” 2020, nr 9 (online) 

- 9 października – na seminarium wystąpiła dr Anna Zawadzka z referatem o tytule „Marian 

Turski: atakujący i obrońcy. Case study stereotypu ‘żydokomuny’". Seminarium było dyskusją 

roboczą nad pierwszą wersją tekstu do książki przygotowywanej przez prof. Irenę Grudzińską-

Gross w wyd. Peter Lang (online). 

- 11 grudnia 2020 – spotkanie seminaryjne wokół tematu „Społeczność żydowska w Polsce w 

następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany 

tożsamości i dynamika środowiskowa”. Seminarium robocze z udziałem dr hab. Piotra 

Foreckiego, prof. UAM i dr. Marcina Starnawskiego (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Spotkanie 

obejmowało krytyczną dyskusję merytorycznej części wniosku grantowego przed złożeniem 

go w ramach konkursu NCN Sonata (online). 

 

W ramach Zespołu Badań nad Pokojem, którego inicjatorką jest dr hab. Joanna-Roszak, prof. 

IS PAN odbyło się następujące seminarium:  

- 27 lutego, Rusałka: odwracanie jeziora (współorganizacja: Stowarzyszenie Łazęga poznańska 

oraz Barak Kultury). 

 

Udział w promocji książek 

 

dr  Agnieszka Aysen Kaim  

Spotkanie wokół książki Meddah – teatr jednego aktora w ramach XV Międzynarodowego 

Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie, 20.11.2020 

 

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN  

Udział w promocji książki dr. Pavlo Levchuka Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska 

Ukaińców niepolskiego pochodzenia – omówienie książki, 25.11.2020 

 

dr Pavlo Levchuk 

Promocja monografii Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego 

pochodzenia, wydarzenie online, 25.11.2020 

 

dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN  

Prezentacja książki dr Karoliny Czerskiej Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck. Dramaturgie 

istnienia, Kraków 2019. Udział w prezentacji na zaproszenie Instytutu Filologii Romańskiej UJ 

– przedstawienie książki, 13.01.2020 

 

dr hab. Aleksander Smaliańczuk, prof. IS PAN  
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Prezentacja książki Ród Skirmuntów i Polesie w epokę społecznej i narodowościowej 

transformacji Litwy Historycznej. Prezentacja dla miejscowych aktywistów ruchu 

krajoznawczego i nauczycieli szkolnych, 14.09.2020 

 

Popularyzacja nauki w mediach 

 

 Prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Instytutu Slawistyki PAN, gdzie są 

udostępniane informacje o wynikach badań prowadzonych w Instytucie:  

https://ispan.waw.pl/default/ ; https://ispan.waw.pl/default/biuletyn-is-pan/ 

 Prowadzenie Repozytorium pełnotekstowego iReteslaw: 

https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/ireteslaw/ i bibliografii iSybislaw: 

https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/isybislaw/ w ramach działalności Centrum 

Naukowej Informacji Slawistycznej  

 Prowadzenie polityki otwartego dostępu i wydawanie 8 czasopism: 

https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/platforma-czasopism-is-pan/ 

 

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

 Wywiad dla pisma „Jot Down Magazine” dotyczący Łużyczan, 

https://www.jotdown.es/2020/06/entre-el-humo-del-lignito-una-lengua/, 13.05.2020 

 

dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN  

 Wypowiedzi i wywiady dla mediów w związku z marszem nacjonalistów w Hajnówce, 

23.02.2020. Wypowiedzi (audio i wideo) dla „Gazety Wyborczej” (red. Maciej 

Chołodowski, Białystok) oraz New Eastern Europe (red. Paulina Siegień),  wywiad (w 

jęz. białoruskim) dla Białoruskiego Radia Racyja (red. Walentyna Łojewska) 

 

dr Elżbieta Janicka  

 Głos ekspercki w artykule: Arkadiusz Gruszczyński, Pomnik na deskorolce, „Gazeta 

Wyborcza”, 31.10.2020, s. 6-7. Przygotowanie na piśmie wypowiedzi zamieszczonych 

w wyżej wymienionym artykule. Wypowiedzi przedstawiały syntetycznie wyniki badań 

nad topografią symboliczną przestrzeni d. getta warszawskiego. 

 

dr hab. Lucyna Agnieszka Jankowiak, prof. IS PAN  

 Prowadzenie strony Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego na Facebooku. Celem 

strony jest popularyzacja wiedzy o Stefanie Żeromskim – jego życiu i twórczości. Na 

stronie systematycznie pojawiają się posty dotyczące pisarza, jego rodziny oraz 

dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

 

dr  Agnieszka Aysen Kaim  

 Radio TOK FM – Rozmowa – jako specjalista od spraw tureckich w programie „Off-

Czarek”. Rozmowa na temat zamiarów zamiany muzeum Hagia Sophia na meczet w 

świetle bieżącej polityki kulturowej i relacji politycznych we współczesnej Turcji, 

8.07.2020 

 Rozmowa na temat monografii Meddah – turecki teatr aktora w programie „Off- 

Czarek” w Radio TOK FM, listopad 2020 

 Rozmowa na temat monografii Meddah – turecki teatr aktora w programie II Polskiego 

Radia z red. Piotrem Kędziorkiem, 24.11.2020 

 

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN  

https://ispan.waw.pl/default/
https://ispan.waw.pl/default/biuletyn-is-pan/
https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/ireteslaw/
https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/isybislaw/
https://ispan.waw.pl/default/zasoby-cyfrowe/platforma-czasopism-is-pan/
about:blank
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 Wywiad na temat Bukowiny i Bukowińczyków w Polsce, 25.01.2020, 

https://www.polskieradio.pl/7/5586/Artykul/2441042,Luban-miasto-pelne-

atrakcji?fbclid=IwAR3FumG1HxfOG_bPZPsKUv1O0i_Y9NxhYD_ohyZVqlMYblk9

iNYd5oYt1VY 

 Wywiad, telewizja Lubań, na temat badań prowadzanych wśród Bukowińczyków w 

Lubaniu, 25.01.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=8v8kRwi1jic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2V

ECJSXm-yT347dYRbDN-KhFRiE5oOEGtaHz-hEQzo0brhK2RBtuX9xnU 

 Мова буковинських поляків в Україні та Румунії, wywiad, 18.11.2020; 

https://www.polskieradio.pl/ 

 Języki mniejszości ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Mowa bukowińskich 

Polaków, wywiad, 19.11.2020, 

https://www.polskieradio.pl/399/8233/Artykul/2622879,Jezyki-mniejszosci-waznym-

elementem-dziedzictwa-kulturowego-Mowa-bukowinskich-

Polakow?fbclid=IwAR3M4UY40RXUqxADIHgxu8hMTCSCeDtIuVFldMgRqc_aW

GKI-dxVH32hTls 

 Польский язык без границ: Польский язык на Буковине, 19.11.2020, 

https://www.polskieradio.pl/ 

 Родная мова – доказ ідэнтычнасці і культурнай адметнасці нацыі, 28.11.2020, 

https://www.polskieradio.pl/ 

 Rozmowa: Język polski dziedzictwem Polaków na Bukowinie, 17.12.2020, 

https://www.polskieradio.pl/399/7978/Artykul/2642480,Jezyk-polski-dziedzictwem-

Polakow-na-Bukowinie 

 

dr Maciej Mętrak  

 Audycja „Wieczór w RDC” (Radio Dla Ciebie), Rozmowa na temat 101 numeru 

czasopisma „KARTA” i relacji polsko-czeskich dawniej i współcześnie, 29.01.2020 

 

 

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

 Wywiad dla lokalnej telewizji w Łodzi Telewizja RET SAT poświęcony polskim 

pracom naukowym związanym z Bałkanami, 7.02.2020 

 

dr Małgorzata Ostrówka  

 Audycja radiowa w radio Alise Plus w Dyneburgu na Łotwie. Wspominano Józefę 

Parszutę, badaczkę języka polskiego na Łotwie, długoletnią nauczycielkę języka 

polskiego, wykładowczynię Uniwersytetu Łotewskiego, która zmarła w październiku 

2020 roku, 02.11.2020 

 

dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN 

 Wywiad. Rozmowa z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek w II Programie Polskiego Radia 

(w Światowy Dzień Książki), 23.04.2020 

 Wywiad. Rozmowa Michała Domagalskiego, 

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/stany-

wyjsciowe/?fbclid=IwAR0NkVC9twcPJQAi0L69Ddu33nOWd0QWogSnzXqY7tX1d

sS9ZDCqQZ9xTVA, kwiecień 2020 

 Wywiad w studenckim Radiu Afera w Poznaniu. Popularyzacja studiów nad pokojem 

oraz rozmowa o nadchodzącym seminarium naukowym „Interdyscyplinarne czy 

transdyscyplinarne. O studiach nad pokojem”, 15.01.2020  
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 Prowadzenie spotkania z Michałem Czają. Dyskusja wokół tomu Rytm alg (SDK w 

Warszawie), 14.01.2020 

 Wywiad. Rozmowa Katarzyny Hagmajer-Kwiatek przeprowadzona dla II Programu 

Polskiego Radia na 15. rocznicę śmierci Tymoteusza Karpowicza, 29.06.2020 

 Wywiad Artura Burszty poświęcony Tymoteuszowi Karpowiczowi, czerwiec 2020 

 https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/widzi-czym-zyje-kocha-

traci/?fbclid=IwAR0XikKW52jxdug77TgJdrU9ZTng8RlBUaUwDx8-3AdcOv2-

qNGCeiaM5tc 

 Literackie witaminy – audycja o czytelnictwie. Rozmowa Doroty Gacek z Joanną 

Roszak, II Program Polskiego Radia, 2.11.2020, 

https://www.polskieradio.pl/8/8740/Artykul/2613013,Joanna-Roszak-poezja-pozwala-

wydobywac-glos-wtedy-kiedy-jest-to-

trudne?fbclid=IwAR29P2IXCPu1mzz7S_3KSWSRflRXGfEiUgxySSsKg0GC0dRQc

Vuqu_KLPL4 

 Polskie Radio – program dla rodziców. Udział w audycji poświęconej kanonowi 

lektur, grudzień 2020, podcast: 

https://www.polskieradio.pl/18/4388/Artykul/2629115,Kanon-lektur-

szkolnych?fbclid=IwAR3l2ZXBPeiR3lshfb5PyYynqS8gtwqySvPj50FfWF6ojR0JEPx

A8KwQGZY 

 

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir  

 Artykuł: Co Polacy zrobili Żydom? Wyjątkowy wiersz Podsiadły. Ten jeden, którego 

Miłosz nie napisał – wspólnie z Juliuszem Kurkiewiczem, artykuł wprowadzający 

wiersz Jacka Podsiadło pt. Słup ze słów, publikacja w „Gazecie Wyborczej”, 21.05. 

2020 

 

dr Anna Zawadzka 

 Inne Echa / Andere Echos – Audycja radiowa. Na zaproszenie dziennikarki i artystki 

niemieckiej Dagmar Lesiak uczestnictwo w realizacji projektu „Inne Echa/Andere 

Echos”. Celem projektu jest prześledzenie, jak zmieniło się życie codzienne osób 

LGBTQ w Polsce na skutek odgórnie wprowadzanej polityki homofobicznej (tzw. 

„strefy wolne od ideologii LGBT”) oraz wzmożenia homofobicznej dyskryminacji 

słownej w przestrzeni publicznej podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. 

Efektem projektu będzie dwujęzyczna, polsko-niemiecka, godzinna audycja radiowa 

(tzw. podcast) przygotowana z myślą o słuchaczkach i słuchaczach spoza Polski. 

Projekt otrzymał finansowanie m.in. z Fundacji im. Heinricha Bölla.  

 

 

 

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

w tym: 

II.11.1. Muzea, wystawy, kolekcje specjalne i eksponaty, banki zasobów m.in. genetycznych, 

i in. w strukturze jednostki 

 eksponaty, kolekcje – działy, grupy – krótki opis nabytków w roku sprawozdawczym 

 udostępnianie zbiorów kolekcji i zasobów (rodzaj zadań i usług specjalistycznych – krótki 

opis).  

II.11.2. Laboratoria, stacje diagnostyczne, obserwatoria, prace terapeutyczne, itp. 

 zadania, usługi, świadczenia (rodzaj zadań, usług i świadczeń – krótki opis); 
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 uzyskane certyfikaty za wdrożenia systemów jakości, międzynarodowych, przyjętych w 

UE (opis); 

 uzyskane akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub równorzędnego, systemy jakości 

(opis). 

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, fundacji, towarzystw, instytucji oraz 

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

 

Nagrody krajowe: 

 

dr Agata Bielak (jako autorka haseł; nagroda zbiorowa) 

 Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN nagroda naukowa za 3. (Kwiaty) i 4. (Zioła) 

zeszyt Słownika stereotypów i symboli ludowych, t. 2 Rośliny, red. Jerzy Bartmiński, 

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, wyd. Lublin 2019. 

 

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN 

 Nominacja do nagrody im. Jerzego Giedroycia za książkę Mowa polska na Bukowinie: 

Rumunia-Ukraina, autorzy: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy 

Suchomłynow, Warszawa 2019. 

 

dr Karolina Panz  

 Ex aequo pierwsza nagroda w VIII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na 

najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, 

obronioną w 2019 r., za dysertację Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w 

perspektywie mikrohistorycznej obronioną na Uniwersytecie Warszawskim. 

 Nagroda IX edycji konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i 

doktorskie o Żydach i Izraelu za dysertację Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego 

Targu w perspektywie mikrohistorycznej obronioną na Uniwersytecie Warszawskim w 

2019 r. 

 

Nagrody zagraniczne: 

 

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (jako współautorka monografii; nagroda zbiorowa) 

 Nagroda Rady Naukowej Słowackiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowo-

badawcze dla autorów monografii naukowej Slovenský romantizmus: synopticko-

pulzačný model kultúrneho javu, red. Peter Zajac, Ľubica Schmarcová, Brno 2019. 

 

dr hab. Aleksander Smaliańczuk, prof. IS PAN 

 Nagroda imienia Franciszka Boguszewicza za monografię Roman Skirmunt (1868-

1939). Życciapis gramadzianina Kraju (Mińsk, 2018) (literatura faktu), Białoruski 

PEN-centrum. 

 

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

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

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). 

Nie dotyczy 

 

 

III. ZATRUDNIENIE 

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty*: 

Liczba ogółem/w tym naukowych.  82,17 / 56,09 

 
* 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, 

centra naukowo-przemysłowe instytutów badawczych, inne) 

 

IV.1. Działające w jednostce Centra Doskonałości: 

         Nazwa/data powołania Centrum/status nadany przez….  

Nie dotyczy 

 

IV.2. Przynależność jednostki do centrów PAN  

         Nazwa/data powołania centrum PAN /specjalność naukowa/ jednostki naukowe 

          tworzące centrum; krótki opis działalności 

Nie dotyczy 

 

IV.3. Przynależność jednostki do sieci naukowych  

Podać nazwy 5 najważniejszych dla działalności jednostki 

Nazwa/ data powołania sieci naukowej/ specjalność naukowa/ jednostki naukowe 

tworzące sieć  

Nie dotyczy 

 

IV.4. Przynależność jednostki do konsorcjów naukowych  

Podać nazwy 5 najważniejszych dla działalności jednostki 

Nazwa/ data powołania konsorcjum naukowego/ specjalność naukowa/ jednostki 

tworzące konsorcjum 

 

 Konsorcjum CLARIN PL – od 29.09.2016 (cel: udostępnianie zasobów i narzędzi 

językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej 

infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i 

humanistycznych) 

Jednostki tworzące konsorcjum:  

Instytut Podstaw Informatyki PAN  

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  

Politechnika Wrocławska 
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Uniwersytet Łódzki  

Uniwersytet Wrocławski 

 

 Konsorcjum DARIAH-PL – od 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 

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 

 

 Konsorcjum RCIN – od 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.5. Udział jednostki w pracach innych form zrzeszeń powołanych dla potrzeb wspólnych 

przedsięwzięć naukowych lub prac rozwojowych (centra naukowe uczelni, centra naukowo-

przemysłowe instytutów badawczych, inne) 

Nie dotyczy 
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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). 

Nie dotyczy 

 

 

 

Warszawa, dnia 1 lutego 2020 r.  

 

 

Imię i nazwisko, telefon do kontaktów osoby sporządzającej informację 

 

Dorota Dobrzyńska 

tel. (22) 826 76 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


