13.09.2020
Artykuły i wywiady
Apel Akademii Młodych Uczonych w sprawie ograniczenia budżetu Unii
Europejskiej na badania naukowe
Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz posłów i
posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań
naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego
zwiększenia. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego apelu tych
wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy
oraz utrzymania ich pozycji w świecie.
24.08.2020
Odeszli
Zmarła Prof. Maria Janion
23 sierpnia 2020 roku zmarła Prof. Maria Janion, Mistrzyni pokoleń humanistów i
badaczy literatury, autorka przełomowych i inspirujących publikacji, m.in. "Gorączki
romantycznej" i "Niesamowitej Słowiańszczyzny".
Pogrzeb Profesor Marii Janion odbędzie się 4 września 2020 r. (piątek) o godzinie
12.00 na Powązkach Wojskowych. Pani Profesor zostanie pochowana w Alei
Profesorskiej.
16.08.2020
Stypendium
Program stypendialny Gaude Polonia 2021
Gaude Polonia to Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przeznaczony dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Stypendysta
otrzymuje stypenium miesięczne w wysokości 3500 zł brutto. Stypendia
realizowane są od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.
08.08.2020
Wydarzenie
15. Nagroda Literacka GDYNIA – festiwal Miasto Słowa

Tegoroczna edycja Miasta Słowa będzie wyjątkowa – obchodzimy 15-lecie Nagrody
Literackiej GDYNIA. Z tej okazji program Festiwalu jest szczególnie bogaty, na
czytelników czekają różnorodne wydarzenia: spotkania i panele dyskusyjne z
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udziałem nominowanych oraz zaproszonych pisarzy i pisarek, spektakle teatralne,
pokazy filmowe, koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci czy wystawa plakatu
promującego czytelnictwo. Wyjątkowo dużo będzie też premier i nowości
wydawniczych, gościć będziemy między innymi: Manuelę Gretkowską, Mikołaja
Grynberga, Katarzynę Nosowską, Zygmunta Miłoszewskiego, Dorotą Masłowską,
Marka Niedźwieckiego czy Martę Dymek. Najważniejszym koncertem festiwalu
będzie występ zespołu Bisz/Radex.
Niemal wszystkie wydarzenia odbędą się na otwartej przestrzeni, znakomita ich
większość zostanie zaprezentowana on-line w czasie rzeczywistym, wiele z nich
będzie dostępnych również w wersji dla niesłyszących.
07.08.2020
Konkurs
Przyznano Diamentowe Granty
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs Diamentowy
Grant. Przyznano niemal 14 mln zł na realizację 69 projektów wybitnie
uzdolnionych studentów. Wśród laureatów są studenci polonistyki.
03.08.2020
Projekt
Otwarte konsultacje nad European Science Open Cloud oraz Open
Research Europe Publishing Platform
Konsultacje mają formę kwestionariusza internetowego, w którym respondenci
mogą wyrazić swoje opinie na takie tematy, jak zasady przewodnie EOSC, obszary
działań i priorytety.
29.07.2020
Konkurs
Studenckie Noble 2020
W konkursie organizowanym od 2009 roku przez Niezależne Stowarzyszenie
Studentów nagrodzono dziewięcioro wybitnych studentów reprezentujących różne
obszary nauki i sztuki.
20.07.2020
Odeszli
Nie żyje prof. Franciszek Ziejka, historyk literatury, były rektor UJ
W wieku 79 lat zmarł w Krakowie prof. Franciszek Ziejka, historyk literatury, prof.
nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o
śmierci profesora przekazał w niedzielę UJ.
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20.07.2020
Konkurs
Quiz z Ojczystym
Trwa III edycja Quizu z Ojczystym, konkursu organizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
09.07.2020
Wydarzenie
Zaproszenie do publikacji w „Filologii Polskiej" w roku 2021
W roku 2021 ukaże się kolejny, siódmy, numer „Filologii Polskiej” – czasopisma
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które od 2015 roku
wychodzi w nowej zmienionej formule.
09.07.2020
Z życia polonistyk
Prof. Bogumiła Kaniewska nowym rektorem UAM w Poznaniu
Prof. Bogumiła Kaniewska jest badaczką historii literatury, literatury współczesnej i
teorii literatury. Jest pierwszą kobietą na stanowisku rektora UAM. Wcześniej była
pierwszą kobietą na uczelni, która w 2012 roku objęła funkcję dziekan Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
17.06.2020
Stypendium
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych
naukowców
200 młodych naukowców otrzyma stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia na
niwie naukowej. Stypendyści zostali wybrani spośród 1793 wnioskodawców.
09.06.2020
Artykuły i wywiady
OPERAS Scientific Advisory Committee – zaproszenie do udziału w
naborze
OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy,
wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z
poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa,
otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa.
24.05.2020
Artykuł lub wywiad
Warsztaty maturalne Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
-
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15.05.2020
Nagroda
Nominacje do 15. Nagrody Literackiej GDYNIA
Rekordowo dużo – bo aż 537 książek – zgłoszono w tym roku do Nagrody Literackiej
GDYNIA. Jeszcze nigdy w 15-letniej historii Nagrody tyle tytułów nie ubiegało się o
Literackie Kostki. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała 20 książek, po
pięć w każdej z czterech kategorii: eseistyka, poezja, proza, przekład na język
polski. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nominacje zostały
ogłoszone w mediach społecznościowych oraz na stronie Nagrody.
15.05.2020
Projekt
Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii (Raport Centrum Cyfrowego)
Centrum Cyfrowe zapytało nauczycieli, jak radzą sobie z obsługą narzędzi
cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu. To pierwsze
tak duże badanie przeprowadzone w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w
nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej
Polski.
Partnerami badania są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z klasą.
15.05.2020
Artykuły i wywiady
Projekty cyfrowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w Polsce
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji badania, dotyczącego projektów cyfrowych
z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce realizowanych przez
polskie instytucje naukowe. Badanie prowadzi Instytut Badań Literackich PAN w
ramach prac konsorcjum DARIAH-PL. Zebrane dane pozwolą ukazać stan
humanistyki cyfrowej w Polsce i upowszechnić wiedzę o inicjatywach realizowanych
w różnych krajowych ośrodkach.
11.05.2020
Projekt
Edycja krytyczna dzieł i listów Elizy Orzeszkowej
07.05.2020
Artykuł lub wywiad
Ekspres Maturalny z ATH. Język polski
Od 6 maja rusza "Ekspres Maturalny" z języka polskiego. Pracownicy Wydziału
Humanistyczno-Społecznego ATH przygotowali zestaw opracowań lektur
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popularnych na maturze z języka polskiego. Opracowania można pobierać,
drukować, dzielić się z innymi maturzystami.
Na stronie dostępne są również wykłady wprowadzające do cyklu, przygotowane
przez prof. Marka Bernackiego w ramach projektu "Lektury do matury".
05.05.2020
Artykuł lub wywiad
IBL dla szkół
Z myślą o uczniach szkół średnich badacze z Instytutu Badań Literackich PAN
zorganizowali akcję "IBL dla szkół". Przygotowali zestaw materiałów, które mają za
zadanie - szczególnie przed egzaminem maturalnym - ugruntować i pogłębić
wiedzę o literaturze, zainspirować do dialogu z twórcami i ich dziełami.
02.05.2020
Artykuł lub wywiad
Centrum Cyfrowe poleca teksty i analizy na czas pandemii
"Jako Cyfrowe Cyfrowe chcemy Wam dać wskazówki, jak poradzić sobie z nagłym
przeniesieniem życia do rzeczywistości online. I na co zwrócić uwagę, gdy
wprowadzane są kolejne rozwiązania technologiczne, które – jesteśmy tego pewni –
zostaną z nami także po pandemii" - czytamy na stronie polecającej teksty
dotyczące m.in. zdalnej edukacji i wykluczenia cyfrowego w okresie pandemii.
21.04.2020
Konkurs
Program „Kultura w sieci” – przedłużony termin składania wniosków
Ze względu na duże zainteresowanie programem i związane z tym przeciążenie
serwerów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o
przesunięciu terminu.
15.04.2020
Wydarzenie
Zmiany dotyczące konferencji Ośrodka Badawczego Facta Ficta
Wszystkie konferencje współorganizowane przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
planowane między marcem a majem, odbędą się w formie online. Zmianie ulega
także wysokość opłaty konferencyjnej, która wynosić będzie każdorazowo 130 PLN.
10.04.2020
Miscellanea
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
Zdrowych, szczęśliwych, pogodnych i pełnych rodzinnych uczuć Świąt
Wielkanocnych życzy Redakcja "Biuletynu Polonistycznego".
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03.04.2020
Ogłoszenie
Bezpłatny kurs dla dydaktyków w zakresie nauczania online
Na zarządzanej przez MNiSW platformie edukacyjnej Navoica dostępny jest kurs dla
nauczycieli wszystkich szczebli, w tym dydaktyków uniwersyteckich. W trakcie
kursu nauczyciele poznają metody komunikacji online, z wykorzystaniem
różnorodnych zasobów – mediów społecznościowych i narzędzi projektowych
dostępnych w chmurze. Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
02.04.2020
Projekt
NAWA odwołuje realizację programu "Letnie kursy języka i kultury
polskiej 2020"
W związku z zagrożeniami wywołanymi pandemią COVID-19 Narodowa Agencja
Wymiany Akademickiej poinformowała o odwołaniu realizacji programu "Letnie
kursy języka i kultury polskiej 2020".
31.03.2020
Odeszli
Odeszła Profesor Kazimiera Z. Szymańska
W dniu 19 marca 2020 roku zmarła dr hab. Kazimiera Zdzisława Szymańska (ur.
2.08.1942), profesor i długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii im.
Jana Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Częstochowie.
25.03.2020
Wydarzenie
Zmiana terminu Światowego Kongresu Polonistów
W związku z panującą sytuacją epidemiczną na świecie organizatorzy VII
Światowego Kongresu Polonistów uprzejmie informują, że termin Kongresu został
przesunięty na 24 - 26 czerwca 2021 roku.
15.03.2020
Ogłoszenie
Zalecenia ministerstw w sprawie kształcenia zdalnego
W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zastosowania nauczania w
trybie zdalnym Ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa
Wyższego opublikowały zalecenia w tym zakresie.
13.03.2020
Wydarzenie
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Zmiana terminu konferencji OBSZARY POLONISTYKI 7: Człowiek i natura w
języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej
Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11
marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN zmianie ulega wiosenny termin konferencji
OBSZARY POLONISTYKI 7: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce
współczesnej. Spotkanie młodych naukowców, doktorantów i studentów odbędzie
się jesienią 18 listopada 2020 roku. Pozostałe ustalenia (tematyka, opłata
konferencyjna, publikacja w monografii zbiorowej) pozostają bez zmian.
11.03.2020
Wydarzenie
Zmiana terminów wydarzeń
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia
koronawirusem SARS-Cov-2, niektóre wydarzenia polonistyczne zostały odwołane
lub przełożone na inny termin.
Redakcja "Biuletynu Polonistycznego" dołoży wszelkich starań, by nasz kalendarz
wydarzeń zawierał aktualne informacje. Zachęcamy do śledzenia jego aktualizacji.
07.03.2020
Ogłoszenie
Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego – zgłoszenia kandydatów
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne:
szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które
od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania
języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w
języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
02.03.2020
Czasopismo
Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń artykułów do czasopisma „Archiwum
Emigracji: Studia – szkice – dokumenty”
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Emigracja polska w krainie Mistrala, Daudeta i
Pagnola
02.03.2020
Z życia polonistyk
Petycja w obronie studiów polonistycznych na uniwersytecie w Tuluzie
Profesor dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg, dziekan Wydziału Polonistyki na
Sorbonie i przewodnicząca Stowarzyszenia Francuskich Polonistów wystosowała
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petycję do minister szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji
Frédérique Vidal. Profesor wyraziła zaniepokojenie planami likwidacji studiów
polonistycznych na Uniwersytecie w Tuluzie, argumentujac, że krok ten "stanowi
realne zagrożenie dla przyszłości kierunków, których celem jest kształcenie
specjalistów tego regionu Europy we Francji".
01.03.2020
Wydarzenie
Spotkanie Laboratorium Romantycznego
Zapraszamy na spotkanie poświęcone nowej książce Pani Profesor Aliny NowickiejJeżowej Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego oraz
opublikowanemu właśnie tomowi zbiorowemu Humanizm między Wschodem a
Zachodem.
29.02.2020
Wydarzenie
Upływające w marcu terminy zgłoszeń na konferencje
W marcu można zgłosić swój udział w następujących konferencjach:
26.02.2020
Artykuł lub wywiad
Spotkanie studentów zagranicznych studiów polonistycznych
W dniach 31 stycznia - 1 lutego stypendyści Programu Polonista przyjechali do
Warszawy na zaproszenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, by wymienić
się doświadczeniami ze studiów polonistycznych na polskich uczelniach.
Zachęcamy do lektury sprawozdania i wypowiedzi studentów, zamieszczonych na
stronie internetowej NAWA!
18.02.2020
Ogłoszenie
Zapraszamy do wypełnienia ankiety konsorcjum OPERAS na temat
komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych!
Ankieta powstała w ramach projektu OPERAS-P, a Państwa odpowiedzi umożliwią
zebranie informacji o doświadczeniach w zakresie komunikacji naukowej z różnych
dyscyplin naukowych i pozwolą lepiej oddać sytuację na tym polu w naukach
społecznych i humanistycznych.
15.02.2020
Czasopismo
Kolejne numery "Sztuki Edycji"
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Na Akademickiej Platformie Czasopism Wydawnictwa Naukowego UMK jest już
dostępny nowy numer "Sztuki Edycji" - "Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i
współczesność":

03.02.2020
Wydarzenie
Upływające w lutym terminy zgłoszeń na konferencje
W lutym można zgłosić swój udział w następujących konferencjach:
31.01.2020
Artykuł lub wywiad
Wędrujące biblioteki. Wokół książki „Dłonie czasu” Andrzeja
Gronczewskiego
-27.01.2020
Czasopismo
Bibliografia serii „Edukacja Nauczycielska Polonisty”
Zachęcamy do korzystania z bibliografii artykułów zamieszczonych w trzydziestu
tomach serii "Edukacja Nauczycielska Polonisty", wydawanej przez Wydział
Polonistyki UJ i TAiWPN UNIVERSITAS.
24.12.2019
Wydarzenie
Świąteczne życzenia
Wesołych Świąt!
14.12.2019
Artykuł lub wywiad
90-lecie pierwszej katedry polonistyki we Włoszech
Pierwsza polonistyka we Włoszech – i jedna z pierwszych w Europie – obchodzi
swoje 90-lecie. Katedra Języka i Literatury Polskiej na Rzymskim Uniwersytecie „La
Sapienza” prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej, języka polskiego i z
tłumaczenia.
30.11.2019
Odeszli
Odszedł Profesor Roman Loth
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Z ogromnym żalem informujemy, że 30 listopada zmarł Profesor Roman Loth,
niezastąpiony Przyjaciel, Mistrz, Promotor idei "Biuletynu Polonistycznego".
Pogrzeb Profesora odbędzie się w środę 11 grudnia na Cmentarzu EwangelickoAugusburskim przy ul. Młynarskiej 54/58. Początek uroczystości o godz. 12 w
tamtejszej Kaplicy Halpertów.
30.11.2019
Konkurs
NPRH – wyniki konkursów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia”
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął konkursy Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki – „Dziedzictwo narodowe” II/2018 oraz
„Uniwersalia” 2.2 II/2018.
28.11.2019
Wydarzenie
Powstała Polska Fundacja Fantastyki Naukowej
Dzięki porozumieniu przedstawicieli kręgów literackich, naukowych oraz
fanowskich, w dniu 21 września 2019 roku na konferencji założycielskiej w
Krakowie podjęto decyzję o ustanowieniu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. W
chwili obecnej trwają przygotowania do złożenia wniosku o rejestrację w KRS.
22.11.2019
Artykuły i wywiady
Zaproszenie do wypełnienia ankiety projektu
Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej projektu, w ramach
którego powstała "Geopolonistyka"!
18.11.2019
Konkurs
W niedzielę 24 listopada odbyła się V Gala Konkursu im. prof. T.
Kotarbińskiego
Już po raz piąty wybrana została najlepsza w Polsce książka z zakresu nauk
humanistycznych.
18.11.2019
Stypendium
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 211 stypendiów na łączną
kwotę ponad 40 mln złotych. Przyznano 7 stypendiów dla reprezentantów
literaturoznawstwa, 6 dla wybitnych językoznawców, 4 w dyscyplinie nauki o
kulturze i religii.
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13.11.2019
Ogłoszenie
Rekrutacja nauczycieli polonistów (ORPEG)
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli:
polonistówdo pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

11.11.2019
Czasopismo
Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania
Pojęcie horroru stosowane jest w literaturoznawstwie i filmoznawstwie jako
kategoria genologiczna. Jako kategoria estetyczna bywa z kolei odnoszone do
rozmaitych tekstów kultury: utworów literackich, komiksów, filmów i seriali, ale też
spektakli teatralnych czy gier wideo. Anita Has-Tokarz w monografii Horror w
literaturze współczesnej i filmie (2010) uznaje go wręcz za kategorię „oznaczającą
efekt [przerażenia], jaki tekst [kultury] wywiera na odbiorcy” (s. 51). Trzeci numer
„Dzieciństwa. Literatury i Kultury” chcielibyśmy poświęcić związkom dzieciństwa i
dojrzewania z horrorem – pojmowanym we wszystkich wskazanych znaczeniach –
widocznym w trzech obszarach problemowych.
11.11.2019
Nagroda
Nagroda Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich (American
Literary Translators Association, ALTA) za 2019 rok w dziedzinie poezji dla
Billa Johnstona za przekład Pana Tadeusza.
Laureatem Narodowej Nagrody Tłumaczeniowej w kategorii Poezja, przyznawanej
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (ALTA), został w
tym roku Bill Johnston za tłumaczenie Pana Tadeusza. Książka ukazała się
nakładem wydawnictwa Archipelago Books.

07.11.2019
Nowość wydawnicza
„Estetyka językowa w komunikowaniu”
Ukazał się tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” dedykowany profesorowi
Marianowi Bugajskiemu.
Tom dostępny jest na stronie: https://estetykajezykowa.pl/
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06.11.2019
Nagroda
Laureaci Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała 3 nagrody „za szczególne osiągnięcia i
odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe
perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy
naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu
najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata”.
04.11.2019
Konkurs
Ruszyła piętnasta edycja konkursu Popularyzator Nauki
Portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zaprasza do wzięcia w udziału w 15 edycji konkursu
Popularyzator Nauki. Konkurs skierowany jest dla osób, zespołów, mediów oraz
instytucji popularyzujących naukę.
22.10.2019
Nagroda
Piotr Matywiecki laureatem Nagrody PEN Clubu im. Jana Parandowskiego
Poeta, eseista, krytyk literacki Piotr Matywiecki został uhonorowany Nagrodą PEN
Clubu im. Jana Parandowskiego. Nagroda jest przyznawana corocznie za twórczość
w duchu dzieła jej patrona.
21.10.2019
Wydarzenie
Olga Tokarczuk powoła fundację wspierającą pisarzy i tłumaczy
Wspieranie pracy pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i
przekładem literackim oraz refleksja nad rolą literatury w historii zmian
społecznych – to główny cel fundacji, jaką we Wrocławiu ma powołać tegoroczna
noblistka Olga Tokarczuk.
18.10.2019
Konkurs
Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach NPRH
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat o zmianie
terminu zakończenia naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju
Humanistyki. Nabór wniosków w konkursie wydłużono o miesiąc, tj. do 30 listopada
2019 roku.
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12.10.2019
Odeszli
Zmarł historyk literatury prof. Andrzej Z. Makowiecki
Zmarł historyk literatury prof. Andrzej Z. Makowiecki - poinformował w piątek w
nocy Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor był cenionym
historykiem literatury i kultury drugiej połowy XIX w.
10.10.2019
Artykuł lub wywiad
Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla
Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla za 2018 rok! W uzasadnieniu Komitet
wskazał „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje
przekraczanie granic jako formę życia”. Tegoroczną nagrodę otrzymał austriacki
pisarz Peter Handke.
07.10.2019
Konkurs
Nagroda Literacka Nike 2019 w rękach Mariusza Szczygła
Tom reportaży Nie ma Mariusza Szczygła został nagrodzony 23. Nagrodą Literacką
Nike.
01.10.2019
Artykuł lub wywiad
Seria „Biblioteka Narodowa” ma już 100 lat
W tym roku mija sto lat od powstania „Biblioteki Narodowej” – najstarszej i
najbardziej znanej serii literackiej w Polsce. Dotychczas ukazało się w niej 605
tomów najcenniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych,
fachowych i przystępnych opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych
polskich literaturoznawców.
27.09.2019
Nagroda
Festiwal Conrada w czołówce festiwali kulturalnych w Europie!
Festiwal Conrada znalazł się w prestiżowym gronie pięciu najważniejszych festiwali
kulturalnych Europy. Zwycięzcy zostali wybrani przez ekspertów spośród ponad 800
europejskich wydarzeń. 26 września w BOZAR – Centrum Sztuk Pięknych w
Brukseli,nagrodę wręczoną przez Sir Jonathana Millsa, przewodniczącego jury,
odebrali reprezentanci organizatorów wydarzenia. Festiwal od jedenastu lat
organizowany jest przez Fundację Tygodnika Powszechnego, Krakowskie Biuro
Festiwalowe oraz Miasto Kraków.
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19.09.2019
Artykuł lub wywiad
„Balladyna” lekturą Narodowego Czytania 2020
W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będzie „Balladyna” Juliusza
Słowackiego.
05.09.2019
Odeszli
Zmarł prof. Florian Śmieja, nestor polskiego pisarstwa w Kanadzie
W środę 4 września 2019 r. o godz. 1 w nocy w Credit Valley Hospital w Mississauga
zmarł prof. Florian Śmieja, nestor polskiego pisarstwa w Kanadzie – poeta, tłumacz,
eseista, badacz literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, uczony związany z
wieloma uniwersytetami w Anglii, Kanadzie i Polsce.
02.09.2019
Konkurs
Znamy laureatów XIV edycji Nagrody Literackiej GDYNIA
Eseistka Olga Drenda, poetka Małgorzata Lebda, prozaiczka Zyta Rudzka i
tłumaczka Bogusława Sochańska zostały laureatkami tegorocznej – czternastej –
edycji Nagrody Literackiej GDYNIA. Laureatów ogłoszono w piątek, 30 sierpnia,
podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni.
28.08.2019
Wydarzenie
Ogólnopolska Giełda Projektów
Narodowe Centrum Kultury zachęca do udziału w kolejnej odsłonie Giełdy
Projektów. Podczas październikowej konferencji omówione zostaną najciekawsze
projekty nawiązuje do hasła animacja + słowo.
26.08.2019
Konkurs
Narodowe Czytanie 2019. „I Ty możesz poczytać Polakom!”
Narodowe Centrum Kultury oraz Program Trzeci Polskiego Radia zapraszają do
wzięcia udziału w konkursie towarzyszącym ósmej odsłonie Narodowego Czytania.
20.08.2019
Wydarzenie
Festiwal Nagrody Literackiej GDYNIA „Miasto Słowa”
Nagrodzie Literackiej GDYNIA, po raz kolejny, towarzyszy festiwal Miasto Słowa, a
podczas niego spotkania z nominowanymi i laureatami Nagrody Literackiej GDYNIA,
akcje miejskie, pokazy filmów i panele dyskusyjne z udziałem pisarzy i pisarek. W
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dniach 26 sierpnia–1 września 2019 gościć będziemy w Gdyni znamienitych
polskich autorów i autorki, w tym: Marka Bieńczyka, Paulinę Pidzik, Wita Szostaka,
Marcina Wichę, Olgę Drendę, Tomasza Pindla, najnowsze powieści przedstawią
Tomasz Organek, Łukasz Orbitowski czy Jacek Dehnel, a muzycznie porwie nas
zespół Dylan.pl.
18.08.2019
Wydarzenie
Warszawa Singera 2019
To jedno z najważniejszych i najbardziej dynamicznych wydarzeń kulturalnych
Stolicy. Jazz, pop, kabaretowe rewie, teatr, literatura, sztuki wizualne, historia i
tradycja Żydów, Polski, Warszawy. Bogata oferta dla dzieci i rodzin.
29.07.2019
Ogłoszenie
Zapisy Terroru
W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego
Instytut Pileckiego serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego portalu
„Zapisy Terroru” - dostępnych online zbiorów dokumentów - relacji świadków.
24.07.2019
Wydarzenie
Sierpniowe festiwale literackie
Sierpniowa kanikuła sprzyja nadrabianiu zaległości lekturowych. Ale jak pogodzić
zgłębianie literatury z potrzebą podróżowania? Odpowiedź jest prosta. Zachęcamy
do odwiedzania letnich festiwali literackich.
18.07.2019
Czasopismo
„Śląskie Studia Polonistyczne” Call for Papers: 2020/1 - Po męskości?
Mężczyźni i męskości w kulturze ponowoczesnej
Jeszcze kilka lat temu termin masculinity studies brzmiał trochę obco i dziwacznie.
Istniały oczywiście studia kobiece, oswojono już gender studies, teoria queer
również znalazła swoich zwolenników. Natomiast perspektywa badania męskości
wydawała się niezbyt zajmująca, podczas gdy w Europie i po drugiej stronie oceanu
stała się uznaną dziedziną wiedzy. Dziś jest zgoła inaczej –- ciągle rosnąca liczba
publikacji, nowe serie wydawnicze („Studia o męskości” Wydawnictwa IBL), granty
naukowe, konferencje, a także numery monograficzne czasopism, których
tematyką są (często w liczbie mnogiej) męskości, pokazują wyraźnie, że ten rodzaj
refleksji zadomowił się w polskiej humanistyce. Badanie męskości okazuje się
ważne i inspirujące, a przede wszystkim potrzebne dziś, w sytuacji wzmożonej
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polityzacji kategorii genderowych i napięć, jakie rodzi ona w społeczeństwach
Zachodu.
11.07.2019
Konkurs
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmą edycję
konkursu „Diamentowy Grant”.
Eksperci wyłonili 85 laureatów spośród 243 wnioskodawców. Każdy z nich otrzyma
do 220 tys. złotych na realizację pierwszych samodzielnych projetków badawczych.
05.07.2019
Artykuł lub wywiad
Nałkowska, Orzeszkowa i inni... Rozmowa z Panią Profesor Swietłaną
Musijenko
Zapraszamy do lektury wywiadu z Panią Profesor Swietłaną Musijenko założycielką pierwszej na Białorusi katedry filologii polskiej, zasłużoną badaczką
literatur i kultur słowiańskich.
02.07.2019
Konkurs
Stypendyści Programu POLONISTA
NAWA rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie dla studentów
polonistyki i studiów polskich POLONISTA.

Lista rankingowa znajduje się w zakładce Program dla studentów polonistyki
i studiów polskich POLONISTA/Informacje dla wnioskodawców/Informacje dla
wnioskodawców
02.07.2019
Projekt
Przewodnik multimedialny po gwarach polskich na Litwie
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego uruchomiło przewodnik
multimedialny po gwarach polskich na Litwie
02.07.2019
wydarzenie
Jubileusz 50-lecia olsztyńskiej polonistyki
14 września 2019 roku odbędzie się spotkanie poświęcone jubileuszowi 50-lecia
olsztyńskiej polonistyki.
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18.06.2019
Artykuł lub wywiad
Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa Justyny Gorzkowicz z
Profesor Haliną Taborską
„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej na aktach
antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej
„etetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument
rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali,
organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących
w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym
„widzeniu” niewobrażalnej zbrodni lub form „oślepiania”, chroniącego przed
desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując
niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał
badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie
tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie
kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej
reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof.
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)
10.06.2019
Artykuł lub wywiad
O pasjach, wrażliwości i wartościowych pokoleniach - wywiad z Panią
Profesor Katarzyną Węgorowską
Zapraszamy do lektury niezwykłego wywiadu z Panią Profesor Katarzyną
Węgorowską, językoznawczynią, twórczynią i kierownikiem Pracowni Języka i
Kultury Ludowej Uniersytetu Zielonogórskiego.
31.05.2019
Wydarzenie
Zachęcamy do lektury artykułu dr Ireny Fedorowicz o XVII Dniach
Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego!
Sukces tradycyjnych Dni Polonistyki przekonał o tym, że istnieje zapotrzebowanie
na takie imprezy, które integrują wykładowców i studentów, młodzież akademicką
z Wilna i Polski, a także stanowią formę reklamy studiów polonistycznych wśród
uczniów szkół polskich na Litwie.
28.05.2019
Wydarzenie
Terminy zgłoszeń na konferencje upływające w czerwcu
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Do 12 czerwca można zgłaszać swój udział w konferencji "Początki i końce.
Zbiorowości i jednostki w kontekście zdarzeń historycznych oraz indywidualnych",
a do 15 czerwca - w konferencji
"Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych". Do końca czerwca trwa nabór
zgłoszeń na konferencje: "(Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku",
„Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności” oraz "Człowiek w relacji
do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia".
27.05.2019
Z życia polonistyk
Nowy profesor na Wydziale Humanistycznym UWM
Z wielką radością przekazujemy, że profesor Grzegorz Igliński z Instytutu
Polonistyki i Logopedii Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim, który od roku 2015 pełni funkcję Redaktora-koordynatora „Biuletynu
Polonistycznego”, 17 maja otrzymał nominację profesorską. Serdecznie
gatulujemy!
25.05.2019
Konkurs
Nominacje do nagród literackich
23 maja podczas Warszawskich Targów Książki poznaliśmy nominowanych do
Nagrody Literackiej "Nike".
Również w maju Kapituła 14. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA wskazała
nominowanych w czterech kategoriach: eseistyka, poezja, proza, przekład na język
polski. Do gdyńskich Kostek Literackich zgłoszono 435 tytułów.
14.05.2019
Wydarzenie
Otwarte konsultacje rekomendacji dotyczących danych badawczych w
humanistyce
Grupa robocza e-Humanities działająca w ramach ALLEA (ALL European
Academies) opracowała rekomendacje dotyczące nowych wyzwań związanych z
zarządzaniem danymi badawczymi i zastosowaniem zasad FAIR w szerszym
kontekście otwartej nauki.
Publiczne konsultacje tych rekomendacji rozpoczęły się 8 maja 2019 i mają na celu
zebranie uwag od badaczy, praktyków i instytucji badawczych z obszaru
humanistyki.
27.04.2019
Artykuł lub wywiad
Pasja do promowania nauki. Rozmowa z Doktorem Wojciechem
Włoskowiczem
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Czy popularyzacja i upowszechnianie nauki wiążą się ze sobą? Czy
popularyzowanie nauk humanistycznych jest przyjemne? Co zrobić, by było
skuteczne? Zapraszamy do rozmowy z Panem Doktorem Wojciechem
Włoskowiczem, przedstawicielem dziedziny „nauki humanistyczne” w
Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.
20.04.2019
Wydarzenie
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
życzy Redakcja "Biuletynu Polonistycznego"
11.04.2019
Ogłoszenie
Kampania „Licz się ze słowami"
Biblioteka Narodowa rozpoczęła kampanię „Licz się ze słowami”.
11.04.2019
Konkurs
Nagrody PTBT
Ogłoszono listę publikacji nominowanych do Nagrody PTBT za najlepszą publikację
książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach
performatywnych w roku 2018
05.04.2019
Artykuły i wywiady
Helsińska inicjatywa na rzecz wielojęzyczności w komunikacji naukowej
Zachęcamy do poparcia Helsińskiej inicjatywy na rzecz wielojęzyczności w
komunikacji naukowej, która sformułowała katalog zaleceń dla twórców polityk
publicznych, kadry zarządzającej, instytucji prowadzących badania, agencji je
finansujących, bibliotek oraz naukowców.
30.03.2019
Czasopismo
"Dwutygodnik" zostaje
Nowym wydawcą „Dwutygodnika” będzie Dom Spotkań z Historią, a wspierać go
będzie Miasto Stołeczne Warszawa. Będzie on działać w niezmienionym składzie
redakcyjnym. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukaże się w sobotę 27
kwietnia i zbiegnie się z obchodzonymi w Domu Spotkań z Historią urodzinami
„Dwutygodnika”.
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25.03.2019
Artykuł lub wywiad
Raport BN: 37 proc. badanych przeczytało w 2018 r. przynajmniej jedną
książkę
Zaledwie 37 proc. Polek i Polaków deklaruje, że w minionym roku przeczytało
przynajmniej jedną książkę - wynika z badania przeprowadzonego przez Bibliotekę
Narodową. Aż 35 proc. respondentów przyznało, że nie ma w domu żadnej książki
lub ma tylko podręczniki szkolne.
25.03.2019
Odeszli
Odszedł prof. Mieczysław Inglot
23 marca zmarł prof. Mieczysław Inglot, historyk literatury polskiej, edytor, profesor
Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony znawca literatury okresu romantyzmu, autor
m.in. Myśli historycznej w "Kordianie" (1973), Wyobraźni poetyckiej Norwida
(1988) i edycji tomu Norwid. Z dziejów recepcji twórczości (1983). Był zasłużonym
członkiem Klubu "Tygodnika Powszechnego" we Wrocławiu.
18.03.2019
Wydarzenie
W Krakowie powstanie Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.
Centrum będzie poświęcone twórczości Stanisława Lema. W 2023 roku zostanie
otwarte muzeum. W Centrum znajdzie się także Aula na 400 osób, księgarnia,
mediateka, czytelnia i przestrzeń coworkingowa.
Więcej informacji m.in. w portalach Noizz.pl: https://bit.ly/2W6GXWo oraz Magiczny
Kraków: https://bit.ly/2uglYnO.
14.03.2019
Artykuł lub wywiad
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Katarynka” Bolesława Prusa oraz „Sachem”
Henryka Sienkiewicza - m.in. te utwory znalazły się wśród ośmiu nowel wybranych
lekturą Narodowego Czytania 2019.
13.03.2019
Artykuł lub wywiad
Kolejna rozmowa z cyklu "Kilka pytań o ..."
Tym razem Justyna Gorzkowicz pyta Profesora Mirosława Matyję o zasady
demokratyczne w polskiej nauce, i nie tylko. Zachęcamy do lektury!
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04.03.2019
Artykuł lub wywiad
Nominacje do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki
Cztery polskie i sześć zagranicznych tytułów znalazło się na ogłoszonej w
poniedziałek liście tytułów nominowanych do 10. edycji Nagrody im. Ryszarda
Kapuścińskiego za reportaż literacki. Autor najlepszego reportażu otrzyma nagrodę
w wysokości 100 tys. zł.
27.02.2019
Artykuł lub wywiad
Instytut Literatury rozpoczął działalność
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że 26 lutego
działalność rozpoczął Instytut Literatury. Nową instytucją kultury pokieruje filolog i
filozof Józef Maria Ruszar - redaktor naczelny kwartalnika „Nowy Napis” i
organizator Warsztatów Herbertowskich.
26.02.2019
Artykuł lub wywiad
"Kilka pytań o ..." - nowy cykl "Biuletynu Polonistycznego"
Zainteresował Cię projekt, publikacja lub praca badawcza z dziedziny humanistyki?
Prześlij nam kilka pytań, na które chcesz poznać odpowiedź, lub zadaj je sam
autorom – a my opublikujemy wywiad w “Biuletynie Polonistycznym” w nowym
cyklu “Kilka pytań o…”
Pomysł cyklu wywiadów powstał w działającej na Facebooku grupie “Promocja
humanistyki”, której założyciel – Sławomir Czarnecki, dowiedział się o istnieniu
projektu StereoSciFi
. Niedosyt informacji znalezionych w Internecie sprowokował go do zadania kilku
pytań zaangażowanej w jego realizację Angelice Siniarskiej-Tuszyńskiej (pełny tekst
wywiadu opublikowaliśmy na stronie:
https://biuletynpolonistyczny.pl/articles/na-co-mozemy-sobie-pozwolic-rozmowa-oprojekcie-stereoscifi-stereotypy-i-twarda-fantastyka-naukowa-w-konteksciepromocji-humanis,37/details).
Najciekawsze przesłane do nas pytania lub wywiady raz w miesiącu nagrodzimy
książką Wydawnictwa IBL.
21.02.2019
Artykuł lub wywiad
„Język żyje w nas”. Rozmowa z Profesorem Andrzejem Markowskim
Dziś świętujemy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Jaki prezent możemy podarować naszemu językowi w dniu jego święta?
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Co możemy zrobić dla języka na co dzień? Zapraszamy do lektury wywiadu z
Profesorem Andrzejem Markowskim.
20.02.2019
Artykuł lub wywiad
UNESCO: połowa języków świata jest zagrożona wyginięciem
Spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest
wyginięciem – alarmuje UNESCO w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Z
najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a
40 procent populacji świata nie ma dostępu do edukacji w swoim ojczystym języku.
19.02.2019
Konkurs
Wyniki konkursów: Maestro 10, Sonata Bis 8 , HARMONIA 10
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę
projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Maestro 10, Sonata
Bis 8 oraz Harmonia 10. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do
15 czerwca do 17 września 2018 r. Na realizację projektów NCN przeznaczy
ponad 250 mln zł.
18.02.2019
Konkurs
Do 22 lutego trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Konkursu im. Inki
Brodzkiej-Wald
Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy
współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w
Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce czeka na zgłoszenia do 22 lutego 2019 r.
29.01.2019
Konkurs
Ogłoszono V edycję ogólnopolskiego konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego
Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora
Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła piątą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk
humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju. Zwycięzca
dzieła otrzyma 50 tys. zł na dalsze badania naukowe.
26.01.2019
Artykuł lub wywiad
Kongres Humanistyki: rozporządzenia MNiSW zagrażają podstawom
badań w naukach humanistycznych
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Rozporządzenia przygotowane przez MNiSW niosą bezpośrednią groźbę
zmarnowania części dorobku humanistyki polskiej, w dalszej zaś perspektywie
zagrażają przyszłości naszych nauk – ocenili w sobotę uczestnicy Nadzwyczajnego
Kongresu Humanistyki Polskiej. Zapowiedzieli, że jeśli resort nauki nie odpowie na
ich postulaty, podejmą bardziej zdecydowane działania, włącznie z akcją
protestacyjną. MNiSW zapewnia, że w kluczowych rozporządzeniach do Konstytucji
dla Nauki „humanistyka ma miejsce szczególne”.
25.01.2019
Wydarzenie
26 stycznia br. w odbędzie się w Warszawie NADZWYCZAJNY KONGRES
HUMANISTYKI POLSKIEJ
Powodem zwołania Kongresu jest zaniepokojenie przedstawicieli nauk
humanistycznych, wywołane przygotowywaniem przez MNiSW kolejnych przepisów
wykonawczych do ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”.
20.01.2019
Z życia polonistyk
Pierwsza wersja wykazu wydawnictw
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało pierwszą wersję nowego
wykazu wydawnictw monografii naukowych. Wykaz obejmuje 536 pozycji i będzie
uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki.
16.01.2019
Artykuł lub wywiad
Dyrektorzy instytutów PAN oraz rektorzy po śmierci P. Adamowicza
apelują o odrzucenie mowy nienawiści
Dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk w liście otwartym po śmierci
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaapelowali " o stanowcze odrzucenie
mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i
pobudza do przemocy". Podobne oświadczenia opublikowali rektorzy uczelni
Warszawy, Wrocławia i Opola. Pamięć zmarłego prezydenta uczciła też społeczność
Uniwersytetu Gdańskiego.
07.01.2019
Konkurs
Do 31 stycznia można zgłaszać kandydatury do XIV edycji
ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych
książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka,
przekład na język polski.
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Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2018
roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we
wrześniu 2019 roku.
05.01.2019
Wydarzenie
Terminy zgłoszeń na konferencje upływające w styczniu i w lutym
Do 13 stycznia można zgłaszać swój udział w konferencji "Nowe perspektywy w
nauczaniu języka polskiego jako obcego V", a do 15 stycznia - w konferencjach: "
Pamięć Juliusza Słowackiego" oraz "Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii
przez wikinomię do smart mobs". Do 21 stycznia - w konferencji "Ludyczność w
(glotto)dydaktyce", zaś do końca stycznia - w konferencjach: "Plotka i pomówienie:
wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)
", "Polki za granicą – cudzoziemki w Polsce: twórczość/działalność kulturalna i
naukowa. Historia i współczesność" oraz "W stronę nowoczesności języka porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja".
Do 1 lutego trwa nabór zgłoszeń na konferencje naukowe: "Pojęcie − kategoria −
słowo w teorii i praktyce, Partnerstwo w komunikacji", "Humor i karnawalizacja w
komunikacji" (z cyklu „Nasz język ojczysty”). Do 15 lutego - na międzynarodową
konferencję translatologiczną "Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji".
17 lutego upływa termin zgłoszeń na trzecią konferencję z cyklu "Postać w kulturze
wizualnej": "Światy – akcje – interakcje", a 20 lutego - na LXXVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego, którego tematem będzie "Terminologia
językoznawcza. Różne tradycje, różne języki".
23.12.2018
Artykuły i wywiady
Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Pełnych radości, szczęścia i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz samych
sukcesów w 2019 r. życzy Redakcja Biuletynu Polonistycznego!
12.12.2018
Ogłoszenie
IBE zaprasza do współpracy uczelnie
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), jako podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji (ZRK), zaprasza wszystkie uczelnie oferujące studia wyższe I i II stopnia
oraz jednolite studia magisterskie do współpracy przy przygotowywaniu opisów
syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły
wyższe. Opisy zostaną upublicznione w ZRK w języku polskim i angielskim.
06.12.2018
Nagroda
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Wręczono Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
W trakcie gali na Zamku Królewskim w Warszawie, która odbyła się 5 grudnia, po
raz dwudziesty siódmy wręczono tzw. polskie Noble. Nagrody odebrali czterej
uczeni – prof. Andrzej Dziembowski, prof. Andrzej Gałęski, prof. Krzysztof Pachucki i
prof. Timothy Snyder. W uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym
przedstawiciele władz państwowych, naukowych oraz reprezentanci środowiska
naukowego.
01.12.2018
Konkurs
Nominacje do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta
Wolności 2020
Jury Nagrody Europejski Poeta Wolności, pod przewodnictwem Krzysztofa
Czyżewskiego, ogłosiło nominacje do 6. edycji Nagrody. Poeci i poetki pochodzą z
ośmiu europejskich państw: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Irlandii, Litwy,
Luksemburga, Łotwy i Malty. Laureata Nagrody poznamy w marcu 2020 roku
podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności w
Gdańsku.
23.11.2018
Wydarzenie
European Open Science Cloud
Rusza European Open Science Cloud, europejska infrastruktura naukowa, która ma
zwiększyć skuteczność i efektywność działań naukowych i umożliwić milionom
naukowców dzielenie się wynikami badań.
22.11.2018
Artykuł lub wywiad
Ukazała się praca dr Justyny Gorzkowicz "W poszukiwaniu antagonisty. O
wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza"
Publikacja książki została dofinansowana w ramach I nagrody w 1. edycji konkursu
„Biuletynu Polonistycznego” Publikuj.dr.
- To było dla mnie wyzwanie i nauka. Bardzo dziękuję za ten konkurs. Dzięki niemu
nie tylko możliwe było ukazanie się mojej książki, która powstała w oparciu o prace
doktorską, ale także dalsze rozwijanie własnych kompetencji cyfrowych jako
badacza - mówi laureatka ubiegłorocznej edycji dr Justyna Gorzkowicz.
19.11.2018
Nowość wydawnicza
Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918 [
Będąc Polską: Nowa Historia Polskiej Literatury i Kultury od 1918 roku]
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Antologia tekstów poświęconych literaturze polsiej ostatniego stulecia powstała
pod redakcją prof. Tamary Trojanowskiej (University of Toronto, Kanada), prof.
Joanny Niżyńskiej (Indiana University, Stany Zjednoczone) i prof. Przemysława
Czaplińskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) przy wsparciu Agnieszki
Polakowskiej.
Kanadyjska premiera podręcznika odbyło się 13 listopada 2018 roku na wydziale
Slavic Languages and Literatures and the Polish Program Uniwersytetu w Toronto.
Więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu w Toronto.
17.11.2018
Z życia polonistyk
Prestiżowe wyróżnienie dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w XXIX
edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie otrzymał od Kapituły Konkursu
prestiżowe Wyróżnienie i Medal za Starania o Zachowanie Polskiej Tożsamości
Narodowej i Aktywności Naukowej w Wielkiej Brytanii.
13.11.2018
Wydarzenie
Gala rozstrzygnięcia konkursu dramaturgicznego „Nasłuchiwanie:
Niepodległość”
Uroczystość odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w Muzycznym
Studiu im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliewieckiej 3/5/7.
13.11.2018
Czasopismo
"Narracje o Zagładzie" - Poezja i Zagłada – widmo czy horyzont syntezy?
Poezja i Zagłada – widmo czy horyzont syntezy?
Zaproszenie do piątego numeru „Narracji o Zagładzie”

W rodzimych studiach na temat Zagłady poezja nigdy nie zajmowała centralnego
miejsca, rzadko też – z wyjątkiem właściwie kilku autorów, a często wręcz
pojedynczych wierszy – stawała się podstawą szerszych ujęć czy diagnoz, choć
przecież poeci i poetki nie tylko podejmują zadanie wyrażenia doświadczeń tak
świadków, jak i kolejnych generacji, ale ich rozpoznania okazują się nierzadko
wyprzedzać o całe dziesięciolecia dyskursywne analizy (przykładem może być
twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza czy Jerzego Ficowskiego). Nie bez
znaczenia jest fakt, że na gruncie polskim nigdy nie odbyła się dyskusja na miarę
sporu Paula Celana z Theodorem W. Adorno, sporu, w następstwie którego trwale
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ustaliła się poznawcza ranga poezji jako równoprawnej partnerki dociekań
filozoficznych. Symptomatyczne, że w naszym kręgu językowym recepcja tej
debaty przebiegała w innym kierunku niż w humanistyce niemieckojęzycznej i nie
poskutkowała metodologicznymi przewartościowaniami. Niewykluczone, że wpływ
na powstanie owej luki miała raczej psychologiczna (szkoła Antoniego Kępińskiego i
Marii Orwid; badania nad syndromem postraumatycznym) niż filozoficzna
orientacja polskiej poholokaustowej refleksji humanistycznej w pierwszych latach
po drugiej wojnie światowej, a potem konsekwentna polonizacja Zagłady w
dyskursie publicznym i edukacji – w kolejnych dekadach. Dopiero lata 80.
przynoszą tu zmianę – cezurę stanowią rozmowy Hanny Krall z Markiem
Edelmanem.
Również stan i charakter rodzimej refleksji stricte literaturoznawczej na temat
wielopłaszczyznowych relacji poezji i Zagłady przedstawia się jako szczególnie
nieadekwatny w stosunku do bogactwa utworów – potencjalnego materiału
badawczego –mieszczących się w tym kręgu. Bowiem mimo że świadomość tego,
jak bardzo cezura Zagłady przenicowała język poezji, jest zwykle uwzględniania we
wszelkich ujęciach jej powojennych przemian, nie przekłada się to, przynajmniej
nie w wystarczającym stopniu, na rekonesansowe próby opisania owego problemu
jako odrębnego zagadnienia (wprawdzie monografia Natana Grossa Poeci i Szoa
sprzed ćwierćwiecza oraz chronologicznie ograniczone do 1968 roku opracowanie
Piotra Matywieckiego w ramach projektu Literatury polskiej wobec Zagłady są
poznawczo cenne, ale pozostawiają wiele kwestii bez odpowiedzi). Równocześnie
wciąż trzeba mierzyć się z fantazmatycznym obrazem eksterytorialności poezji,
gdyż zamiast stanowić wyznacznik jej swoistości, może on prowadzić do
marginalizacji, arbitralnej redukcji przestrzeni zaangażowania. Wobec czego czas
upomnieć się o status poezji, o miejsce, jakie zajmuje w hierarchii studiów nad
Zagładą (czy raczej -jakiego dotychczas – niestety – nie zajmuje), wskazać na
możliwość potraktowania jej jako źródła równorzędnego z tradycyjnymi źródłami
historycznymi, kuźni języka badawczego. Ta luka badawcza ma znamiona
paradygmatyczne. I wreszcie – w tej perspektywie – warta podjęcia jest z jednej
strony kwestia nurtów, tendencji dających się wyodrębnić w poezji o Zagładzie, a z
drugiej strony rola nowych perspektyw, kierunków humanistycznych w
wypracowywaniu odpowiednich narzędzi badawczych.
Przygotowując piąty numer katowickiego rocznika naukowego „Narracje o
Zagładzie”, chciałybyśmy postawić zasadnicze pytanie o to, czy język poezji nie
jest w istocie punktem dojścia narracji o Zagładzie, jednocześnie, chronologicznie,
będąc punktem wyjścia tego rodzaju narracji. W związku z czym proponujemy
namysł nad nie/możliwościami tworzenia syntetycznych i systematycznych
opracowań na temat poezji, charakterystycznymi dla współczesnego
literaturoznawstwa stylami pisania o poezji wobec Zagłady, a także zjawiskiem
instrumentalizacji poezji, przyznawania jej swoiście ornamentacyjnej funkcji w
szeroko rozumianych humanistycznych studiach nad Szoa. Pragniemy również
zasygnalizować potrzebę rozszerzenia nadto ograniczonego zestawu nazwisk
autorów (zwykle autorów, nie autorek) omawianych w tym kontekście. Interesują
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nas zatem choćby wstępne propozycje problematyzacji tej tak szerokiej,
wieloaspektowej kwestii, pomysły, projekty ujęć, które pozwoliłyby na zbudowanie
szerszych ram interpretacyjnych. Zależy nam zarówno na artykułach
przekrojowych, sondujących zagadnienia, kategorie i perspektyw badawcze, wokół
których mogłyby się formować przyszłe syntezy, krytycznych studiach
odnoszących się do zastanych propozycji (wykraczających także poza rodzime
literaturoznawstwo), portretach zapoznanych autorów i autorek, które uzupełnią
historycznoliterackie luki, jak i na studiach poświęconych pojedynczym utworom,
którym jednak towarzyszyć będzie metarefleksja na temat sposobów ich
interpretowania.
Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji do działów stałych pisma:
artykułów, przekładów, dokumentów oraz omówień. Interesują nas między innymi
następujące obszary badawcze:
*relacje między przedstawieniami Zagłady Żydów a innymi ludobójstwami;
*narracje o Zagładzie w perspektywie nowej humanistyki;
*topika Zagłady;
*obecność Zagłady w popkulturze;
*studia poświęcone dokumentom i dokumentowaniu Zagłady oraz same
dokumenty warte (ponownego) opublikowania.

Na wstępne deklaracje tematów oraz krótkie abstrakty czekamy do końca listopada
2018 roku, na gotowe artykuły – do 31 marca 2019 roku. Prosimy kierować je na
jeden z poniższych adresów:

Katarzyna Kuczyńska-Koschany: eadem@amu.edu.pl
Marta Tomczok: martacuber@interia.pl
Anita Jarzyna: anitajarzyna@gmail.com

05.11.2018
Artykuły i wywiady
Apel do lingwistów korzystających z zasobów i narzędzi językowych
Współtwórcy zasobów językowych (korpusów tekstów, słowników elektronicznych
itp.) oraz narzędzi językowych (wyszukiwarek korpusowych, analizatorów
morfologicznych i składniowych itp.) apelują o cytowanie publikacji prezentujących
te zasoby i narzędzia w wykorzystujących je pracach.
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03.11.2018
Artykuł lub wywiad
„Sylwetki Polonistów” – ankieta Pani Profesor Anny Martuszewskiej
Kolejny odcinek cyklu „Sylwetki Polonistów” zaszczyciła swoją ankietą Pani Profesor
Anna Martuszewska. Zapraszamy do fascynującej podróży przez świat lektur
składających się na pokaźną bibliotekę czytelniczki „możliwych i niemożliwych
światów literackich”. W trakcie tej podróży Pani Profesor mówi o tym, czym jest
„rzeczywistość badacza” zajmującego się fikcjonalnością literatury.
02.11.2018
Wydarzenie
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie “Biuletynu Polonistycznego”
Publikuj.dr
Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie
zaprasza na swoje piąte urodziny, które odbędą się w poniedziałek, 19 listopada
2018. Pierwszą część spotkania rozpocznie wystąpienie kierownika CHC dr. Macieja
Maryla oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie “Biuletynu Polonistycznego”
Publikuj.dr.
02.11.2018
Wydarzenie
ABC Otwartego Dostępu
Z okazji minionego Tygodnia Otwartego Dostępu Platforma Otwartej Nauki
przygotowała serię infografik, które w przystępny i zwięzły sposób przybliżają
wybrane aspekty otwartej nauki.
01.11.2018
Konkurs
Ogłoszenie wyników w konkursie NPRH
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w module
„Dziedzictwo narodowe” I/2018.
26.10.2018
Oferta edukacyjna
Ruszają nowe warsztaty w LaCH UW
Marcin Wilkowski poprowadzi warsztaty z podstaw programowania w języku R, Piotr
Kasprzyk z programowania w języku Python, a Rafał Miśta z ewolucji kulturowej.
25.10.2018
Wydarzenie
Gala XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na
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najlepszą polonistyczną pracę magisterską
Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zaprasza na galę, która odbędzie się 26 października 2018 r. o godz. 11.00 w
Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113).
22.10.2018
Artykuł lub wywiad
Jedna strona - nowy cykl artykułów w "Biuletynie Polonistycznym"
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, których autorzy opowiedzą nam o swoich
"znaleziskach" internetowych, dla nich cennych i zadziwiających. Pierwszy zabiera
głos pomysłodawca cyklu, Profesor Wojciech Tomasik.
21.10.2018
Wydarzenie
Rozpoczyna się IX Tydzień Otwartej Nauki / Open Access Week 2018
W ramach Tygodnia, którego tematem jest: designing equitable foundations for
open knowledge, odbędą się liczne wykłady, seminaria, warsztaty, webinaria i inne
wydarzenia poświęcone idei otwartego dostępu.
15.10.2018
wydarzenie
Jubileusz Profesora Jana Malickiego
W poniedziałek, 15 października 2018 o godzinie 16.00 w sali Rady Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczystość
jubileuszowa poświęcona siedemdziesięcioleciu urodzin Profesora doktora
habilitowanego Jana Malickiego oraz Jego długoletniej pracy naukowej i
dydaktycznej. Uczestnicy spotkania zapoznają się z trzema najnowszymi
publikacjami, przypisanymi sylwetce, osiągnięciom i działalności Jubilata i Jemu
dedykowanymi.
08.10.2018
Nagroda
Nike 2018 dla Marcina Wichy
Znamy tegorocznego laureata Nagrody Literackiej Nike. Nagrodę przyznano po raz
22. Gala odbyła się w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
27.09.2018
Wydarzenie
Terminy zgłoszeń na konferencje upływające w październiku
Do 2 października można nadsyłać zgłoszenia na konferencje "Dziedzictwo
antyczne i biblijne dziś (język – kultura– media)" oraz "Nowości w glottodydaktyce
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polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", do 20
października - na konferencję "Edward Abramowski (1868-1918). W stulecie
śmierci", do 21 października - "Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze", a do
22 października "Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie". Do 25
października przyjmowane są zgłoszenia na konferencję "Poetyki pisarstwa
historycznego". Zachęcamy do udziału!
25.09.2018
Konkurs
Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 3 konkursy w ramach NPRH:
Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i 2.2.
20.09.2018
Konkurs
Znamy zwycięzcę 2. edycji Konkursu Publikuj.dr !
Miło nam poinformować, że zwyciężczynią drugiej edycji Konkursu
Publikuj.dr została dr Katarzyna Grabias-Banaszewska za pracę
"Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego - znaczenia i konteksty.
Wyróżnienie Publiczności otrzymała praca dr. Tomasza Jelonka Podróż do
tajemniczego świata mikrotoponimii.
17.09.2018
Stypendium
Ogłoszono wyniki konkursu dla najlepszych młodych naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki 12. edycji konkursu na
stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
10.09.2018
Konkurs
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacja sygnalna o naborze
wniosków
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło informację o naborze
wniosków.
07.09.2018
Z życia polonistyk
Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice w
dziedzinie kultury
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6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie
nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.
Wśród uhonorowanych znalazł się prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – kierownik
Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im.
Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Gratulujemy!
07.09.2018
Oferta edukacyjna
Wciąż trwa nabór na studia doktoranckie, podyplomowe i kursy
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kierunków humanistycznych
kształcących polonistów oraz do informowania o niej na naszych łamach.
31.08.2018
Konkurs
Znamy laureatów 13. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA
Krzysztof Mrowcewicz, Dominik Bielicki, Paweł Sołtys i tłumaczka Sława Lisiecka
zostali laureatami tegorocznej – trzynastej – edycji Nagrody Literackiej GDYNIA.
Laureatów ogłoszono w piątek, 31 sierpnia, podczas uroczystej gali w Muzeum
Emigracji w Gdyni.
Tegorocznej Nagrodzie towarzyszy kolejna edycja festiwalu Miasto Słowa, który
potrwa do 2 września 2018. Zdobywcy Kostek Literackich spotkają się z
czytelnikami w niedzielę, 2 września, w Konsulacie Kultury w Gdyni. Rozmowę
poprowadzi Michał Nogaś.
30.08.2018
Artykuł lub wywiad
„Sylwetki Polonistów” - Profesor Dariusz Rott
Wędrowny humanista, historyk literatury dawnej Polski, medioznawca, regionalista,
edytor.
27.08.2018
Czasopismo
„Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze” – nabór tekstów
do„Kultury Współczesnej”
Zgłoszenia tekstów i omówień książek wpisujących się w tematykę wrażliwości w
kulturze przyjmowane będą do 4 września.
Więcej informacji: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/aktualnosci/cfpkultura-nie-wrazliwa-wrazliwosc-w-kulturze-nabor-tekstow

strona 32 z 77

Biuletyn Polonistyczny
25.08.2018
Konkurs
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Popularyzator Nauki”
To już 14. edycja konkursu, w którym nagradzane są osoby, zespoły, media i
instytucje popularyzujące naukę. Jak podkreślił przewodniczący Kapituły konkursu prof. Michał Kleiber - „Popularyzowanie poznawczych celów i osiągniętych wyników
prowadzonych badań to dzisiaj niezwykle ważna część misji uczonego”.
21.08.2018
Wydarzenie
Przypominamy o zbliżających się terminach zgłoszeń na konferencje
Jeszcze do końca sierpnia przyjmowane będą zgłoszenia udziału w konferencjach:
„Literacki homo loquens”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2018 r. na
Wydziale Polonistyki UW oraz "Europy Środkowej portret własny 1918-2018 –
przemiany wizji państwowości i tożsamości w literaturze", zaplanowanej na 14
listopada 2018 na UAM.
19.08.2018
Artykuł lub wywiad
„Sylwetki Polonistów” - Profesor Józef Bachórz. Zapraszamy do lektury!
W kolejnej odsłonie naszego cyklu prezentujemy ankietę Pana Profesora Józefa
Bachórza.
16.08.2018
Konkurs
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok
Osoby, które uzyskają stypendia w ramach Programu, w trakcie półrocznego
pobytu w Polsce zrealizują autorskie projekty twórcze pod opieką uznanych
polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys.
zł brutto miesięcznie.
08.08.2018
Odeszli
4 sierpnia 2018 roku w wieku 90 lat zmarła śp. prof. dr hab. Elżbieta
Aleksandrowska - historyk literatury polskiej, długoletnia pracownica
Instytutu Badań Literackich PAN i kierowniczka Pracowni Literatury
Oświecenia we Wrocławiu.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 sierpnia o godz. 13 na cmentarzu św.
Wawrzyńca we Wrocławiu.
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07.08.2018
Konkurs
Nasłuchiwanie: Niepodległość. Konkurs na oryginalny dramat radiowy
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Program Trzeci
Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia zapraszają do wzięcia udziału w konkursie
dramat radiowy Nasłuchiwanie: Niepodległość.
01.08.2018
Artykuł lub wywiad
Funkcjonujemy w czasach walki o uwagę odbiorców
O korzyściach płynących z humanistyki, o jej promocji, komunikacji nie tylko
naukowej i o roli „Biuletynu Polonistycznego” z Natalią Osicą, specjalistką w
dziedzinie promocji nauki, współautorką książki „Sztuka promocji nauki. Praktyczny
poradnik dla naukowców” rozmawiała Mariola Wilczak.
24.07.2018
Z życia polonistyk
Poranek RDC: 70 lat Instytutu Badań Literackich PAN
24 lipca dokładnie 70 lat temu powstał Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk. Z tej okazji gościem Teresy Drozdy i Radia dla Ciebie był Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski.
02.07.2018
Artykuł lub wywiad
„Sylwetki Polonistów” - zapraszamy do lektury nowego cyklu „Biuletynu
Polonistycznego”
W nowym cyklu artykułów „Biuletynu Polonistycznego” chcielibyśmy prezentować
sylwetki badaczy literatury i języka polskiego oraz innych osób skupionych wokół
polonistyk krajowych i zagranicznych. Podpytujemy polonistów o ich ulubione
lektury (i te lubiane mniej), okoliczności czytania (i nieczytania), powody, dla
których postanowili zostać polonistami.
Nasz cykl otwiera kwestionariusz Profesora Romana Lotha. Zapraszamy do lektury!
12.06.2018
Artykuł lub wywiad
"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i
Bernackiego
W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka
Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy
do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością
polskiego noblisty.
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12.06.2018
Wydarzenie
VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej
Jeszcze do 13 czerwca można zgłosić chęć udziału w warsztatach dla naukowców,
dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod
maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i
społecznych.
12.06.2018
Wydarzenie
Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości zaproszenie do publikacji w roczniku "Filologia Polska"
Przedmiotem refleksji Redakcja pragnie uczynić wypowiedzi o bliższej i dalszej
przeszłości, zarówno literackie, jak i użytkowe (diariusze, roczniki, kroniki, katalogi
władców, pamiętniki, wspomnienia itp.), które mają stać się podnietą do namysłu
nad tekstowymi realizacjami opisu czasu minionego, nad funkcjami różnorodnych
tekstów o historii, ich rolą w diagnozowaniu teraźniejszości i prognozowaniu
przyszłości.
10.06.2018
Z życia polonistyk
Obchody 50-lecia środowiska filologicznego w Białymstoku
9 czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku uroczyście
obchodzono 50-lecie środowiska filologicznego.
26.05.2018
Wydarzenie
Wykład otwarty mgr Anny Pigoń O polskich taterniczkach do 1939 r.
Między historią a literaturą
Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską IFP UWr zaprasza na
ostatni przed przerwą wakacyjną wykład otwarty poświęcony problematyce
górskiej w literaturze i kulturze. Wykład odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 18.00
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocłwaskiego, pl. Nankiera 15,
Wrocław, sala 121 (pierwsze piętro).
Wykład O polskich taterniczkach do 1939 r. Między historią a literaturą wygłosi mgr
Anna Pigoń.
Zapowiedź wykładu:
"Wśród warunków, które musi spełnić taternik, by zasłużyć na to miano, wymienia
się między innymi pionierstwo, które w wypadku kobiet ma szczególne znaczenie.
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Kobiety podobnie jak mężczyźni dokonują pierwszych wejść, odkrywają nowe drogi,
a jeśli nawet podążają śladami mężczyzny, to równolegle przecierają szlaki dla
„słabszej płci”, którą reprezentują, zachęcając tym samym inne kobiety do
zdobywania gór i stawania na najwyższych szczytach.
Kobiety, którym poświęcimy szczególną uwagę w anonsowanym wykładzie, to
zarówno postaci historyczne, jak literackie. Niekoniecznie są one taterniczkami w
rozumieniu współczesnym, jednak ich aktywność sportowa i eksploracyjna na
Podhalu dotyczy głównie bądź wyłącznie przestrzeni wysokogórskiej. Większość z
nich ma także silne związki z literaturą.
Poczynając od pierwszej tatrzańskiej turystki, XVI-wiecznej Beaty KościeleckiejŁaskiej, na przestrzeni dziejów kobiety przemierzające górskie szlaki wpisały się w
historię taternictwa i utrwaliły w społecznej świadomości nie tylko za sprawą
czynów turystycznych i dokonań sportowych, ale także związanej z nimi
zróżnicowanej gatunkowo aktywności literackiej, pisząc relacje z podróży, teksty
publicystyczne, powieści. Stawały się też często swoistymi konstruktami
literackimi: mamy więc wśród nich pozornie okrutną morderczynię Zofię Kasznicę
oraz odrealnione, zmitologizowane siostry Skotnicówny. Nie brakuje również
popularyzatorek taternictwa ani walczących o równouprawnienie w górskiej
przestrzeni.
Prawdopodobnie to właśnie taterniczki spośród wszystkich typów kobiet
związanych z Tatrami i Podhalem są najbardziej feministycznie zorientowane, co jak
na omawiane czasy, do roku 1939, jest raczej niespotykane… "
24.05.2018
Wydarzenie
„Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji” konferencja w Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie
Konferencja organizowana jest w dniach 24-24 maja 2018 w ramach projektu
„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w
Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach VIII osi
priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
24.05.2018
Artykuł lub wywiad
Majowe atrakcje w życiu akademickim polonistów Uniwersytetu
Wileńskiego
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się tradycyjne XVI Dni
Polonistyki. Podobnie jak dotychczas, na program święta polonistów złożyła się
konferencja studencka (od 2012 roku mająca charakter międzynarodowy) oraz
imprezy towarzyszące. Dni Polonistyki odbywały się w dniach 10-11 maja.
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20.05.2018
Konkurs
Publikuj.dr - 2. edycja konkursu "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą
prezentację obronionej pracy doktorskiej. UWAGA: prace można zgłaszać
jeszcze do końca czerwca!
Obecny terminarz przedstawia się następująco:
• Prace konkursowe można nadsyłać do końca czerwca 2018 roku.
• Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i
udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych będzie można
oddawać od 1 lipca 2018 roku do 16 września 2018 roku.
• Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie września 2018 roku.
27.04.2018
Oferta edukacyjna
Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka cyfrowa.
Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych”
Rada Naukowa IBL PAN 24 kwietnia 2018 roku uchwaliła powołanie nowych studiów
doktoranckich. Humaniści i informatycy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące
kierunków rozwoju współczesnej humanistyki oraz wpływu przełomu cyfrowego na
zachodzące w niej zmiany.

17.04.2018
Projekt
Projekt nieodpłatnych studiów dla kandydatów z Ukrainy
Rozmowa z dr hab. Martą Koval, prof. nadzw. oraz prof. dr. hab. Markiem
Wilczyńskim z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG
31.03.2018
Wydarzenie
Promocja humanistyki - pojęcia, problemy, metody. Pierwsze spotkanie z
cyklu "Polonistyka pod lupą"
Zapraszamy na uroczystą premierę nowej odsłony „Biuletynu Polonistycznego”,
która odbędzie się podczas spotkania polonistów 12 i 13 kwietnia w Pałacu Staszica
w Warszawie w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN.
28.03.2018
Artykuł lub wywiad
Wykłady Krzysztofa Czyżewskiego w Bułgarii – pomost pomiędzy
kulturami
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Krzysztof Czyżewski - prezes Fundacji „Pogranicze”, to ambasador
międzykulturowego dialogu, o czym można było się przekonać w trakcie jego
wizyty w Bułgarii, gdzie w dniach od 7 do 22 marca 2018 na Nowym Uniwersytecie
Bułgarskim w Sofii, Uniwersytecie św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tarnowie
oraz na Аmerykańskim Uniwersytecie w Blagoewgradzie, wygłosił cykl wykładów
otwartych na temat „Kultura i solidarność, czyli o sztuce współistnienia”.
19.03.2018
Ogłoszenie
Spotkanie inauguracyjne Komitetu cyfrowego słownika tłumaczy
literatury
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o wydarzeniu i o słowniku oraz do
lektury wywiadu z autorką i koordynatorką inicjatywy, dr hab. Ewą Kołodziejczyk z
IBL PAN.
11.03.2018
Konkurs
Zapraszamy do 2. edycji konkursu "Biuletynu Polonistycznego"
Publikuj.dr!
Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. edycji konkursu na najlepszą prezentację
obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”. Na prace czekamy do 20 maja 2018
roku.
26.02.2018
Ogłoszenie
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - wyniki konkursów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki konkursów
"Dziedzictwo narodowe I/2017" oraz "Uniwersalia 2.2".
Listę projektów przeznaczonych do finansowania można znaleźć na stronie
Ministerstwa.

01.02.2018
Ogłoszenie
Most dla polonistów (i nie tylko)
O działalności najmłodszej, powstałej w 1997 roku, placówki polonistycznej na
Słowacji oraz o problemach studiów polonistycznych za granicą z doc. Mgr.
Gabrielą Olchową, PhD. oraz mgr. Miłoszem Waligórskim podczas spotkania z cyklu
„Tour de Polonistyka” w Bańskiej Bystrzycy rozmawiały Sylwia Pikula i Mariola
Wilczak.
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18.01.2018
Ogłoszenie
Poloniści z Ołomuńca dla nauki i kultury
Polonistyka w Ołomuńcu obchodziła w ubiegłym roku swoje siedemdziesięciolecie.
Zespół polonistów, kierowany przez doc. PhDr. Ivanę Dobrotovą, choć niewielki, jest
bardzo oddany swojej pracy i może się poszczycić wieloma sukcesami.
15.01.2018
Ogłoszenie
Sprawozdanie ze spotkania w Wilnie
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania z cyklu "Tour de
Polonistyka" w Wilnie, które zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Centrum
Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury
Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.
09.01.2018
Ogłoszenie
XV edycja projektu „Pamięć dla Przyszłości”
Doradcy metodyczni i nauczyciele zaproszeni są do udziału w XV edycji
projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowanego w 2018 roku pod hasłem „Od
pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej”.
17.12.2017
Ogłoszenie
Mistrzowie poezji współczesnej - nowa kolekcja cyfrowa na stronie Nowej
Panoramy Literatury Polskiej
Na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej pojawiła się nowa kolekcja cyfrowa
Mistrzowie poezji współczesnej: http://nplp.pl/kolekcja/mistrzowie-poezjiwspolczesnej/. Kolekcja jest zbiorem artykułów dotyczących twórczości Czesława
Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta.
05.12.2017
Ogłoszenie
Biblioteka Narodowa: Nagroda Literacka Skrzydła Dedala 2017 dla
Andrzeja Nowaka
Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w
2017 roku otrzymuje profesor Andrzej Nowak, historyk i eseista, autor wielu
wybitnych prac o historii Polski. Andrzej Nowak został nagrodzony za całokształt
dorobku eseistycznego ze szczególnym uwzględnieniem trzech tomów Dziejów
Polski.
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04.12.2017
Ogłoszenie
Szkolenia z Polony i Academiki
Biblioteka Narodowa zorganizuje nieodpłatne szkolenia z Polony i Academiki we
wszystkich województwach
01.12.2017
Ogłoszenie
Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka"
na Uniwersytecie Wileńskim
O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Olga Zakolska i Piotr Bordzoł. Spotkanie,
w którym udział wezmą pracownicy Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiego
Uniwersytetu Edukologicznego, rozpocznie się o godz. 15.00.
01.12.2017
Ogłoszenie
Zaproszenie do składania tekstów do czasopisma "Socjolingwistyka" 32
(2018)
Na propozycje tematów redakcja czeka do końca grudnia 2017, a na oryginalne
artykuły naukowe w języku polskim oraz angielskim, a także recenzje i
sprawozdania - do końca marca 2018 roku.
01.12.2017
Ogłoszenie
480 stron o tworzeniu naukowych edycji cyfrowych
Publikację „Advances in Digital Scholary Editing” można przeczytać w całości
online. W niej m.in.: tekst Bartłomieja Szleszyńskiego „New Panorama of Polish
Literature. How to present knowledge in the internet (Polish specifics of the issue)”,
Magdaleny TurskiejT"EI Simple Processing Model" i Mateusza Antoniuka "The
Uncommon Literary Draft and its Editorial Representation".
26.11.2017
Ogłoszenie
"Biuletyn Polonistyczny" ‒ platforma prezentacji i popularyzacji
polonistycznego życia naukowego. Spotkanie z cyklu "Tour de
Polonistyka" w Bańskiej Bystrzycy
Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które
odbędzie się 28 listopada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w
Bańskiej Bystrzycy. O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i
Sylwia Pikula. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.
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24.11.2017
Ogłoszenie
Nowa seria poświęcona językom słowiańskim, bałtyckim i wschodniej
części Europy oraz ich zapleczu kulturowemu
W amerykańskim wydawnictwie Lexington powstała nowa seria "Studies in Slavic,
Baltic, and Eastern European Languages and Cultures".
19.11.2017
Ogłoszenie
Prof. Małgorzata Święcicka o inspiracjach badawczych, dziejach i idei
cyklu konferencji oraz serii wydawniczej "Miasto – przestrzeń
zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie"
Zapraszamy do lektury szkicu Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Małgorzaty
Święcickiej pt. Kilka słów redaktora naukowego o serii "Miasto – przestrzeń
zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie", powstałego na prośbę "Biuletynu
Polonistycznego".
19.11.2017
Ogłoszenie
Międzynarodowa akcja "100 cinemas remember Bruno Schulz" (100 kin
przypomina o Brunonie Schulzu)
Sto kin na świecie – w tym Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi –
przypomni postać Brunona Schulza. W 75. rocznicę zamordowania artysty, 19
listopada, wszystkie zaprezentują film "Odnaleźć obrazy", poświęcony odnalezieniu
ostatniego fresku Schulza.
19.11.2017
Ogłoszenie
Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję OTWARTOŚĆ w
badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w
nauce i dydaktyce
Jeszcze do 30 listopada przyjmowane będą abstrakty wystąpień w 10. edycji
konferencji z serii "Język trzeciego tysiąclecia", która odbędzie się w Krakowie w
dniach 21-23 marca 2018 r.
15.11.2017
Ogłoszenie
Uchwała Senatu RP w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
Senat RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana, którą
podczas posiedzenia uroczyście przekazał na ręce prof. dr hab. Mikołaja
Sokołowskiego, Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN. Niniejsza uchwała
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zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
10.11.2017
Ogłoszenie
Sprawozdanie z konferencji „(e)motion” Cultural Literacy in Europe
(druga konferencja w ramach Biennale, Warszawa, 10-12 maja 2017)
Zachęcamy do lektury sprawozdania z konferencji „(e)motion”. Cultural
Literacy in Europe, autorstwa Eweliny Krasickiej.
08.11.2017
Ogłoszenie
Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego dla
Zespołu edytorskiego Biblioteki Pisarzy Staropolskich
Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w poniedziałek 13 listopada 2017 r. w
auli Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie przedmieście 87/89.
04.11.2017
Ogłoszenie
"Tour de Polonistyka" tym razem w Białymstoku
Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka",
które odbędzie się 6 listopada o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku ( Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, sala
47).
03.11.2017
Ogłoszenie
Powołano Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące
działalność Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jednym z
filarów działalności NAWA jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami
kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego.
30.10.2017
Ogłoszenie
Repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw zachęca do
zamieszczania swoich prac
Specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz
preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki (w tym polonistyki i
rusycystyki) językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej oraz dziedzin
pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym
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samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych
ośrodkach i krajach, promuje też otwartą naukę (Open Science) i umożliwia
dotarcie tekstów do szerszego grona odbiorców.
29.10.2017
Ogłoszenie
Prof. dr hab. Jarosław Ławski nagrodzony w Konkursie o Nagrodę i Medal
Zygmunta Glogera
Jurorzy docenili wkład Profesora w badania nad twórczością Zygmunta Glogera Podlasianina, etnografa, archeologa i historyka. W latach 2012-2016 pod
kierownictwem Profesora Jarosława Ławskiego zrealizowany został projekt naukowy
„Edycja pism rozproszonych Zygmunta Glogera w III tomach”, dofinansowany z
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
25.10.2017
Ogłoszenie
26 października - kolejny przystanek "Biuletynu" w Szczecinie
"Biuletyn Polonistyczny" nabrał rozpędu i zaprasza w kolejne miejsce: na Wydział
Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie o godz. 12.00 w kampusie przy al.
Piastów 40 b (budynek nr 5, sala Biblioteki Międzywydziałowej) rozpocznie się
kolejne spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka".
23.10.2017
Ogłoszenie
W najbliższą środę "Tour de Polonistyka" zawita do Słupska
Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które
odbędzie się w przeddzień szóstej edycji międzynarodowego sympozjum "Wielkie
Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój" 26 października 2017 r. w Słupsku . O
"Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie rozpocznie się o
godz. 17.30 (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3).
21.10.2017
Ogłoszenie
Zaproszenie do udziału w nowym numerze "Biuletynu Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego"
Redakcja Biuletynu PTJ zaprasza do składania tekstów do kolejnego 74 numeru
czasopisma.
Biuletyn PTJ jest czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz
notowanym w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List
oraz PBN/POL-index.
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21.10.2017
Ogłoszenie
Ukazał się nowy numer "Półrocznika Jezykoznawczego Tertium"
W numerze m.in. artykuły z dziedziny językoznawstwa teoretycznego, odmian i
rejestrów języka polskiego, przekładoznawstwa, komunikacji międzykulturowej oraz
nauczania języków obcych.
Do końca listopada można zgłaszać artykuły do kolejnego numeru tego pisma.
21.10.2017
Ogłoszenie
Zaproszenie do udziału w numerach “LingVariów” w 2018 roku
Materiały do numeru wiosennego "LingVariów" przyjmowane będą do 10 stycznia
2018, a do numeru jesiennego - do 10 czerwca 2018.
18.10.2017
Ogłoszenie
O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki w Łucku - rozmowa z
dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk
Zapraszamy do lektury sprawozdania z wyjątkowego spotkania "Tour de
Polonistyka" na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki
w Łucku oraz rozmowy o nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki.
16.10.2017
Ogłoszenie
Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów
Nakładem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ukazała się praca Patrycji
Pałki i Agaty Kwaśnickiej-Janowicz: Przewodnik po elektronicznych
zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy,
kompendia), Kraków 2017. Publikację w wersji elektronicznej można pobrać
bezpłatnie pod adresem: http://tmjp.pl/przewodnik-po-elektr-zasobach
14.10.2017
Ogłoszenie
"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o
otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Łucku
O pierwszym spotkaniu Zespołu "Biuletynu Polonistycznego" z polonistami i
studentami polonistyki poza granicami kraju - w Instytucie Polskim na Wydziale
Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Łesi Ukrainki - pisze Wiesław Pisarski w "Monitorze Wołyńskim".
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11.10.2017
Ogłoszenie
"Biuletyn Polonistyczny" tym razem w Ołomuńcu
12 października podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Polonistyka
2017. Cele i metody” Mariola Wilczak i Przemysław Górecki zaprezentują
"Biuletyn Polonistyczny". Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o
Konferencji!
06.10.2017
Ogłoszenie
„Upoluj swoją książkę”
W dniach 2-30 listopada br. odbędzie się pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją
książkę”, dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego
kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i
audiobooków. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z
Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com.
Honorowy Patronat nad nią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
01.10.2017
Ogłoszenie
Nagroda Literacka NIKE 2017 dla Cezarego Łazarewicza za książkę "Żeby
nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka"
Po raz pierwszy w dziejach Literackiej Nagrody Nike nagradzono reportaż
historyczny. Decyzję podjęło jury w składzie: Tomasz Fiałkowski (przewodniczący
jury), Joanna Krakowska, Antoni Pawlak, Maria Anna Potocka, Paweł Rodak, Joanna
Szczęsna, Andrzej Werner, Marek Zaleski, Maria Zmarz-Koczanowicz.
30.09.2017
Ogłoszenie
Studia polonoznawcze na stałe w Cambridge
28 września Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge oficjalnie rozpoczęły
strategiczną współpracę. Studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie
nauczania brytyjskiej uczelni.
27.09.2017
Ogłoszenie
Nowi czonkowie Rady „Biuletynu Polonistycznego”
Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady "Biuletynu Polonistycznego"
przyjęli: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH w Bielsku-Białej), dr hab. Marek
Bernacki, prof. ATH oraz prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW w Bydgoszczy).
Obecny składy Rady "Biuletynu Polonistycznego" znajduje się na stronie Redakcja
portalu.

strona 45 z 77

Biuletyn Polonistyczny

26.09.2017
Ogłoszenie
Spotkanie "Tour de Polonistyka" już 28 września w Bydgoszczy
Spotkanie odbędzie się o godz. 17.30 w auli 15 w pierwszym dniu ogólnopolskiej
konferencji naukowej "Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze" (z cyklu "Miasto przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie").
22.09.2017
Ogłoszenie
Już jutro spotkanie 'Promocja młodej humanistyki na łamach „Biuletynu
Polonistycznego” '
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego wręczymy dyplomy
laureatkom konkursu Publikuj.dr, opowiemy o planach rozwoju "Biuletynu
Polonistycznego" i weźmiemy udział w debacie na temat form i narzędzi
upowszechniania badań młodych humanistów'.
20.09.2017
Ogłoszenie
Uchwała Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2017 r.
Rada Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach wyraża głębokie oburzenie jakością opinii dotyczących
grupy polskich pisarzy, które zostały opublikowane na oficjalnej stronie Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
19.09.2017
Ogłoszenie
Prezentacja ukraińskich projektów cyfrowych w Centrum Humanistyki
Cyfrowej IBL PAN
Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv
zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 IX w Pałacu Staszica.
19.09.2017
Ogłoszenie
Nagroda Kościelskich 2017
Laureatką Nagrody im. Fundacji Kościelskich została Urszula Zajączkowska, poetka,
adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Nagrodę otrzymała za tom "Minimum".
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Urszula Zajączkowska jest również autorką tomu "Atom" (Zeszyty Poetyckie,
Gniezno 2014). Była za niego nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
"Silesius". Ma na koncie m.in. film „Metamorphosis of Plants” (laureat Scinema
Festival of Science Film), inspirowany Goethem i stworzony na podstawie
naukowych nagrań ruchów roślin.
18.09.2017
Ogłoszenie
Konferencja "Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny" przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń
Z uwagi na pytania o możliwość udziału w konferencji „Naukowe badanie normy
współczesnej polszczyzny” (UJK, Kielce 6-7 listopada 2017 r.) informujemy o
przedłużeniu terminu zgłaszania referatów do 30 września.
16.09.2017
Ogłoszenie
Konferencja "Conrad i (pop)teksty" - przedłużenie terminu przyjmowania
zgłoszeń
Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej "Conrad i (pop)teksty" czekają
na zgłoszenia jeszcze do 24 września 2017 r.
12.09.2017
Ogłoszenie
Wznawiamy cykl spotkań "Tour de Polonistyka"
Pierwsze po wakacjach spotkanie odbędzie się 13 września w Instytucie Filologii
Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
09.09.2017
Ogłoszenie
Kraków świętuje urodziny Stanisława Lema
Trwające cztery dni urodziny pisarza rozpoczynają się w sobotę 9 września
spotkaniem w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 12 września
zakończy je wieczór w kinie Kijów.
06.09.2017
Ogłoszenie
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
W dziale Edukacja informujemy m.in. o naborach na studia podyplomowe:
Filologiczna obsługa administracji i biznesu na UZ, Gender Studies w IBL PAN oraz
Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna) na
UJK.
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05.09.2017
Ogłoszenie
NIKE 2017
Znamy finalistów 21. edycji nagrody literackiej NIKE: "Serce", Radka Franczak
(powieść), „Paraliż przysenny”, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (poezja), "Żeby
nie było śladów”, Cezary Łazarewicz (reportaż), „Dwanaście srok za ogon”,
Stanisław Łubieński (esej), „Włos Bregueta”, Jacek Podsiadło (poezja), "Fałszerze
pieprzu”, Monika Sznajderman (reportaż) i "Las nie uprzedza”, Krzysztof Środa
(powieść).
Laureata poznamy 1 października.
05.09.2017
Ogłoszenie
Konferencja ArgDiaP 2017 - przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń
Ze względu na specyfikę okresu końca wakacji nowy termin nadsyłania zgłoszeń na
konferencję "Argumentacja i retoryka klasyczna / 15ta Konferencja ArgDiaP" to 15
września.
02.09.2017
Ogłoszenie
Znamy laureatów 12. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA
Krzysztof Siwczyk, Michał Sobol, Salcia Hałas i tłumacz Ryszard Engelking
zostali laureatami tegorocznej – dwunastej – edycji Nagrody Literackiej
GDYNIA. Laureatów ogłoszono 2 września podczas uroczystej gali w Muzeum
Emigracji w Gdyni.
Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki Kostki Literackie oraz nagrody finansowe
w wysokości 50 tys. zł. Kapitule Nagrody Literackiej GDYNIA przewodniczyła w tym
roku prof. Agata Bielik-Robson
30.08.2017
Ogłoszenie
"Sonet w polskiej poezji po 1956 roku" Zuzanny Guty w Wydawnictwie
KUL
Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się drukiem
rozprawa doktorska "Sonet w polskiej poezji po 1956 roku" Zuzanny Guty,
wyróżnionej w 1. edycji konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr.
30.08.2017
Ogłoszenie
Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN
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18 września 2017 roku mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych na
Studia Doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Rozmowy kwalifikacyjne na studia zostaną przeprowadzone w ostatnim tygodniu
września.
25.08.2017
Ogłoszenie
Komunikacja w medycynie - wydłużony termin zgłaszania wystąpień
Termin zgłaszania wystąpień na II Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Komunikacja w medycynie" (27-28 października 2017 r., Warszawski
Uniwersytet Medyczny) został wydłużony do 15 września 2017 r. Abstrakty
wystąpień prosimy przesyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.
23.08.2017
Ogłoszenie
Studia polonistyczne w Wilnie: Rekrutacja na polonistykę na Litewskim
Uniwersytecie Edukologicznym jeszcze trwa!
Filologię polską na Litwie można studiować na dwóch uczelniach: Uniwersytecie
Wileńskim oraz Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, który przeprowadza
nabór jeszcze w dniach 24-28 sierpnia.
23.08.2017
Ogłoszenie
Instytut Języka Polskiego UW zaprasza do zgłaszania propozycji referatów
na zebrania naukowe
Zebrania odbywają się w czwartki o godzinie 13.15 w sali 37 (Kampus Centralny,
gmach Polonistyki, II piętro).Tematy referatów można zgłaszać na adres
jgarczynska@uw.edu.pl.
22.08.2017
Ogłoszenie
Narodowe Czytanie "Wesela" w Warszawie i w Poznaniu
Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Uczestnictwo w wydarzeniu mogą zgłaszać szkoły, biblioteki i wszystkie inne
instytucje, które chciałyby zrealizować czytanie „Wesela” w swoich
miejscowościach.
21.08.2017
Ogłoszenie
Mapa bibliotek świata
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Podczas odbywającego się we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotek i
Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji
(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) została
zaprezentowana opracowana przez Federację mapa bibliotek świata.
19.08.2017
Ogłoszenie
Zmarł Janusz Głowacki
W wieku 79 lat zmarł Janusz Głowacki - dramaturg, prozaik, felietonista i autor
scenariuszy filmowych, m.in. kultowego "Rejsu"; autor takich tomów prozy jak:
"Ostatni cieć", "Z głowy", "Jak być kochanym", "Good night Dżerzi" i "Przyszłem
czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy".
15.07.2017
Ogłoszenie
Odeszła Julia Hartwig
Poetka, eseistka i tłumaczka literatury zmarła 14 lipca w USA w wieku 96 lat.
Informację o jej śmierci podała na Facebooku jej przyjaciółka Paula Sawicka.
Obchody żałobne odbędą się w Pensylwanii, a następnie w Warszawie.
13.07.2017
Ogłoszenie
Ukazał się pierwszy tom nowej serii wydawniczej "Creatio Continua",
zatytułowany "X. Antologia opowiadań fantastycznych"
Antologia, wydana przez Ośrodek "Facta Ficta" oraz czasopismo "Creatio
Fantastica", zbiera 24 teksty wyłonione w drodze konkursu. Jest dostępna
bezpłatnie i bez organiczeń w multiformacie.
11.07.2017
Ogłoszenie
Biblioteka Narodowa zaprasza na konferencję i koncert inaugurujące
projekt PATRIMONIUM
Konferencja z udziałem dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego i dyrektora BJ prof.
Zdzisława Pietrzyka oraz koncert „Carmen patrium” zespołu Monodia Polska pod
kierownictwem Adama Struga odbędą się w piątek 14 lipca o godz. 18 w Pałacu
Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5).
11.07.2017
Ogłoszenie
Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do
badań nad kulturami oporu
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Powstały pod przewodnictwem IBL PAN projekt NEP4DISSENT - New Exploratory
Phase in Research on East European Cultures of Dissent [Nowe odkrycia naukowe
w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu] uzyskał finansowanie ze środków
europejskich w ramach programu COST na stworzenie międzynarodowej sieci
badawczej.
03.07.2017
Ogłoszenie
Zapraszamy do udziału w kampanii edukacyjnej "Wejdź w konwencję"
Organizatorzy zapraszają wszystkich użytkowników mediów społecznościowych do
udziału w kreatywnej zabawie konwencjami literackimi i słowem pisanym. Pokażą
jak poprawne korzystanie z różnych stylów i konwencji wpływa na komunikat, w jaki
sposób pozwala precyzyjniej wyrażać myśli i konstruować swoje „ja” również w
sieci.
20.06.2017
Ogłoszenie
Zaproszenie do udziału w przyszłorocznych numerach “LingVariów”
Artykuły do numeru wiosennego (1/2018) przyjmowane będą do 31 grudnia 2017
roku, a do numeru jesiennego (2/2018) do 30 kwietnia 2018
18.06.2017
Ogłoszenie
Odszedł Prof. dr hab. Jacek Brzozowski
18 czerwca 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Jacek Brzozowski, Kierownik Katedry
Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Prodziekan Wydziału w latach 2002-2005
11.06.2017
Ogłoszenie
Rozmowa z dr hab. Joanną Chłostą-Zielonką, wicedyrektor Instytutu
Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
O studiach kobiecych, badaniach naukowych i konferencjach w Instytucie
Polonistyki i Logopedii UWM oraz o specyfice studiowania na UWM z dr hab. Joanną
Chłostą-Zielonką rozmawialiśmy podczas spotkania "Tour de Polonistyka" w
Olsztynie.
03.06.2017
Ogłoszenie
Sprawozdanie ze zjazdu Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich we
Wrocławiu
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W dniach 19-20 maja 2017 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego odbył się zjazd dyrektorów i dziekanów polonistycznych jednostek
uniwersyteckich, którego organizatorem był Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W spotkaniu wzięło udział trzydziestu dziewięciu przedstawicieli z dwudziestu
jednostek uniwersyteckich oraz przedstawiciele IBL PAN.
01.06.2017
Ogłoszenie
Studia filologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim
Studia podjęte na Uniwersytecie Rzeszowskim mają na celu przygotowanie
studentów do licznych zawodów: edytora, nauczyciela, asystenta kadr
zarządzających i elit politycznych, brokera informacji czy specjalisty od public
relations.
30.05.2017
Ogłoszenie
Noc Bibliotek
Już 2 czerwca biblioteki we wszystkich miastach Polski otworzą nocą swoje drzwi.
Czytelników zapraszają m.in. biblioteki w Warszawie.
29.05.2017
Ogłoszenie
Zachęcamy do lektury sprawozdania z konferencji "Komunikacja wczoraj
dziś"
17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”
zorganizowana przez Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ
w Tarnowie: SKN Anglistów, SKN Germanistów, SKN Pedagogów „Paideia”, SKN
Polonistów, SKN Romanistów, a także SKN Przyrodników „OŚKA” i SKN
Informatyków.
26.05.2017
Ogłoszenie
Byliśmy w Zielonej Górze
Podążanie z duchem czasu, wszechstronne i pragmatyczne podejście do
uzyskiwanych kwalifikacji na każdym etapie edukacji wpisane jest w tradycję
Uniwersytetu Zielonogórskiego, powstałego z połączenia Politechniki
Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, nauk ścisłych i humanistycznych.
Więcej o studiach na UZ i o spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" tutaj:
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24.05.2017
Ogłoszenie
Już jutro czwarty przystanek "Tour de Polonistyka" - tym razem w
Rzeszowie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Olgą Zakolską, która 25 maja o godz. 13:00
opowie o "Biuletynie Polonistycznym" w Instytucie Filologii Polskiej na
Uniwersytecie Rzeszowskim (ul. Rejtana 16c, sala 110).
24.05.2017
Ogłoszenie
Przeglądu ofert edukacyjnych ciąg dalszy - studia polonistyczne w Łodzi
Filologia polska, logopedia z audiologią oraz pięć specjalizacji na studiach
pierwszego stopnia i siedem na studiach drugiego stopnia czekają na studentów w
Łodzi.
21.05.2017
Ogłoszenie
Rozmowa z dr Katarzyną Burską – koordynatorką „Biuletynu
Polonistycznego” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Podczas spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" w Łodzi koordynatorka dr
Katarzyna Burska opowiedziała Przemysławowi Góreckiemu o swoich
doświadczeniach w pracy nad "Biuletynem Polonistycznym". Zapraszamy do
lektury!
21.05.2017
Ogłoszenie
Zapraszamy do lektury sprawozdania z konferencji "Negacja w języku,
tekście, dyskursie"
W dniach 16 i 17 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pod tytułem "Negacja w języku,
tekście, dyskursie". Organizatorem konferencji była Katedra Współczesnego
Języka Polskiego.
19.05.2017
Ogłoszenie
Już w najbliższy wtorek "Tour de Polonistyka" w Zielonej Górze
Zapraszamy na trzecie otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". Tym razem
zawitamy do Zielonej Góry. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak.
Spotkanie odbędzie się 23 maja w Auli C na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69).
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19.05.2017
Ogłoszenie
Przyszłych studentów filologii polskiej zachęcamy do zapoznania się z
ofertą edukacyjną wydziałów humanistycznych
Na początek proponujemy odwiedzić Wydział Humanistyczno-Społeczny w BielskuBiałej, który niedawno nas gościł w ramach "Tour de Polonistyka". Szczegółowy opis
kierunków studiów znajdą Państwo w dziale "Praca i edukacja".
16.05.2017
Ogłoszenie
Ukazał się nowy zeszyt "Języka Polskiego" (1/2017)
Najnowszy zeszyt "Języka Polskiego" (1/2017) jest już dostępny w wersji
elektronicznej w bazie CEEOL, a także w wersji papierowej. W zeszycie m.in.:
Magdalena Derwojedowa: "Językoznawstwo komputerowe i inżynieria lingwistyczna
po 1989 roku", Maciej Ogrodniczuk: "Lingwistyka komputerowa dla języka
polskiego: dziś i jutro".
15.05.2017
Ogłoszenie
Kolejny przystanek "Tour de Polonistyka" w Łodzi (wydarzenie
towarzyszące konferencji "Negacja w języku, tekście, dyskursie")
16 maja odbyło się drugie otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". O
"Biuletynie Polonistycznym" opowiadał Przemysław Górecki.
15.05.2017
Ogłoszenie
Ankieta na temat słowników języka polskiego (akcja COST European
Network of e-Lexicography Unii Europejskiej)
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat sposobów użytkowania
słowników jednojęzycznych. Ankieta jest częścią projektu koordynowanego przez
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Języka Niemieckiego w
Mannheim, Uniwersytet oraz Instytut Trojina w Lublanie.
13.05.2017
Ogłoszenie
Ukazał się nowy numer “LingVariów”
W numerze m.in.: Michał Głuszkowski: "Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w
lingwistyce?", Jakub Płowens: "Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z
dyskursem", Elżbieta Sękowska: "Listy Jana Baudouina de Courtenay jako
świadectwo autobiograficzne"
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Redakcja zaprasza również do udziału w numerze 1/2018 (wiosennym). Artykuły
można składać do 30 listopada br.
10.05.2017
Ogłoszenie
Za nami inauguracja cyklu spotkań "Tour de Polonistyka"
11 maja w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczęliśmy
cykl otwartych spotkań, przybliżających działania "Biuletynu Polonistycznego" oraz
instytutów polonistycznych, które będą nas gościć.
08.05.2017
Ogłoszenie
Odszedł Profesor KUL, Jakub Malik
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 maja. Msza św. pogrzebowa
rozpocznie się o 13.30 w Kościele Akademickim KUL.
01.05.2017
Ogłoszenie
Ukazał się kolejny numer czasopisma studentów ATH w Bielsku-Białej
"MARGINES"
W numerze m.in. wywiad z Michałem Rusinkiem, wieloletnim sekretarzem Wisławy
Szymborskiej.
28.04.2017
Ogłoszenie
Znamy laureatów 10. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
Stanisław Aleksander Nowak, Jerzy Kronhold, Grzegorz Piątek, Marcin Szczygielski i
Magda Wosik zostali laureatami Nagrody Literackiej m.st. Warszawy dziesiątej
edycji. Specjalne wyróżnienie - tytuł Warszawskiego Twórcy otrzymała Hanna Krall.
28.04.2017
Ogłoszenie
Zaproszenie do wypełnienia ankiety "Wielkiego słownika języka polskiego
PAN" (http://wsjp.pl)
Ankieta skierowana jest do korzystających z "Wielkiego słownika języka polskiego
PAN" (http://wsjp.pl) i dotyczy preferowanych sposobów korzystania ze słownika
oraz wybranych aspektów jego dalszego rozwoju.
26.04.2017
Ogłoszenie
GRANTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej DLA NAUKOWCÓW I FIRM -
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transmisja ze spotkania informacyjnego
26 kwietnia, o godz. 10.30 na profilu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na portalu
Facebook rozpocznie się transmisja ze spotkania informacyjnego GRANTY FNP DLA
NAUKOWCÓW I FIRM. Podczas spotkania dowiemy się m.in. jak zdobyć środki w
wysokości nawet ok. 3,5 mln zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i
projekty pomagające w wykorzystaniu posiadanej aparatury badawczej
22.04.2017
Ogłoszenie
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Toruńskiej "Wizualizacja
informacji w humanistyce"
Wszystkim zainteresowanym wizualizacją informacji w humanistyce polecamy
sprawozdanie Weroniki Kortas z konferencji, która odbyła się w marcu na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
20.04.2017
Ogłoszenie
Raport BN: w 2016 r. jakąkolwiek książkę przeczytał co trzeci Polak
powyżej 15. roku życia
W opublikowanym w czwartek raporcie Biblioteki Narodowej wskazano także, że
Polki i Polacy najchętniej sięgali po powieści Henryka Sienkiewicza i E.L. James.
15.04.2017
Ogłoszenie
Publikuj.dr - konkurs "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą
prezentację obronionej pracy doktorskiej
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, w której można oddać głos na swojego
faworyta.
07.04.2017
Ogłoszenie
Danuta Cirlić-Straszyńska i Piotr Paziński z Nagrodą Prezydenta Miasta
Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
7 kwietnia w Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku nagrodę za całokształt
twórczości translatorskiej otrzymała Danuta Cirlić-Straszyńska. Za przekład
jednego dzieła jury nagrodziło Piotra Pazińskiego.
03.04.2017
Ogłoszenie
Publikuj.dr - konkurs "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą
prezentację obronionej pracy doktorskiej
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Zamknęliśmy już etap przyjmowania prac konkursowych. Wszystkim Uczestnikom
konkursu "Publikuj.dr" gorąco dziękujemy za nadesłane prace.
03.04.2017
Ogłoszenie
Nabór artykułów do kwartalnika "Res Rhetorica"
Redakcja kwartalnika Res Rhetorica zaprasza do zgłaszania artykułów w języku
polskim i angielskim do numeru tematycznego 4/2017 "Retoryka dziennikarstwa"
("Rhetoric of/in journalism").
28.03.2017
Ogłoszenie
Ukazał się 69 tom "Prac Filologicznych"
Spis treści tomu znajduje się pod adresem: http://www.bel.com.pl/
karta_katalogowa/items/1326.html oraz w bazie CEEOL.
27.03.2017
Ogłoszenie
Ukazał się LXXII zeszyt Biuletynu Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego
Wkrótce zeszyt będzie dostępny w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
17.03.2017
Ogłoszenie
Ośrodek Przetwarzania Informacji wydał bezpłatny e-poradnik promocji
nauki
Publikacja pt. "Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców" jest
bezpłatna, dostępna w druku, online oraz w formacie na e-booka.
15.03.2017
Ogłoszenie
Rocznik naukowy "Socjolingwistyka" zaprasza autorów do nadsyłania
artykułów
Oryginalne artykuły naukowe, a także recenzje i sprawozdania w języku polskim
oraz angielskim można zgłaszać Redakcji do końca marca.
08.03.2017
Ogłoszenie
Artykuł „Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie” dostępny online
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Tekst „Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji
PrusPlus w Nowej Panoramie Literatury Polskiej)”, autorstwa Bartłomieja
Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego i Agnieszki Kochańskiej, publikowany w
czasopiśmie "Napis", dostępny jest już online.
07.03.2017
Ogłoszenie
Teresa Kostkiewiczowa w rozmowie z Magdaleną Partyką
Ukazał się wywiad-rzeka z prof. Teresą Kostkiewiczową, prezentujący rozmowy o
literaturze współczesnej i dawnej, edukacji, czytelnictwie, a także wspomnienia
Pani Profesor dotyczące działalności środowiska polonistycznego od lat 60. do dziś.
Publikacja uzupełniona została unikatowymi fotografiami.
02.03.2017
Ogłoszenie
Krzemienieckie studia komparatystyczne (2017)
Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa
Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina) zaprasza do wzięcia udziału w VII wydaniu
corocznego zbioru prac naukowych „Krzemienieckie studia
komparatystyczne”.
02.03.2017
Ogłoszenie
Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918"
1 marca odbyła się dyskusja panelowa "Wokół Słownika krytyki", połączona z
promocją "Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918", opracowanego w IBL
PAN i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (pod redakcją Józefa Bachórza, Teresy
Kostkiewiczowej, Grażyny Borkowskiej, Magdaleny Rudkowskiej i Mirosława
Strzyżewskiego). Trzytomowe dzieło, na które składa się 175 haseł rzeczowych,
zostało właśnie opublikowane przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu.
21.02.2017
Ogłoszenie
Nowe czasopismo naukowe: "Zapiski z pogranicza"
Inspiracją do powstania czasopisma naukowego „Zapiski z Pogranicza" była
fascynacja nad zagadnieniem pogranicza, które na przestrzeni ostatnich dzie
sięcioleci zrobiło niezwykłą karierę i to nie tylko w naukach humanistycznych. Nic w
tym dziwnego, jeśli spojrzeć na pograniczność jako motyw w istocie
wieloaspektowy.
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20.02.2017
Ogłoszenie
Polish Libraries
Ukazał się 4. numer „Polish Libraries” - naukowego, punktowanego czasopisma
publikowanego przez Bibliotekę Narodową w języku angielskim, poświęconego
kwestiom związanym z bibliotekarstwem i bibliotekoznawstwem.
11.02.2017
Ogłoszenie
"Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" na platformie cyfrowej z wolnym
dostępem (open access)
"Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" to periodyk z długą tradycją, który
znajduje się na liście ERIH Plus i w bazach SCOPUS oraz CEEOL.
27.01.2017
Ogłoszenie
Ukazał się czwarty numer wydziałowego czasopisma "Litteraria
Copernicana" w całości poświęcony patronowi toruńskiej polonistyki,
Profesorowi Arturowi Hutnikiewiczowi
Poszczególne artykuły można pobrać w formacie pdf ze strony: http://apcz.pl/
czasopisma/index.php/LC/issue/view/945
24.01.2017
Ogłoszenie
Publikuj.dr - konkurs "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą
prezentację obronionej pracy doktorskiej
Na Państwa prośbę przedłużyliśmy do 31 marca termin nadsyłania zgłoszeń do
konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej. W związku z tym
zmianie ulegają również inne terminy: oddawanie głosów w głosowaniu internautów
będzie możliwe od 15 kwietnia do 15 maja 2017 roku, a rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi na początku czerwca 2017 roku.
24.01.2017
Ogłoszenie
Nowy numer kwartalnika "Język Polski" (z. 4/2016)
W numerze m.in: artykuł Andrzeja Markowskiego: Dwudziestolecie Rady Języka
Polskiego przy Prezydium PAN, Ewy Rudnickiej: Słownik jako tekst kultury i Rafała
Zarębskiego: Perspektywy badawcze historii języka w świetle nowego Wyboru
tekstów z dziejów języka polskiego (z punktu widzenia członka zespołu
autorskiego).
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24.01.2017
Ogłoszenie
Redakcja czasopisma "Polonica" zaprasza do nadsyłania do 31 marca
artykułów do najnowszego numeru.
"Polonica" są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka
Polskiego PAN w Krakowie od 1975 roku. Publikuje artykuły i recenzje, których
przedmiot stanowią synchroniczne i diachroniczne badania nad językiem polskim
oraz teoria i metodologia lingwistyczna.
16.01.2017
Ogłoszenie
Zmarł prof. Józef Tomasz Pokrzywniak
Zmarł prof. Józef Tomasz Pokrzywniak - badacz literatury, były dziekan Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, członek Rady Naukowej Instytutu Badań
Literackich PAN.
23.12.2016
Ogłoszenie
Pod choinkę - nowe zasoby w Repozytorium Cyfrowym IBL PAN
W kończącym się 2016 roku Repozytorium Cyfrowe IBL PAN, działające jako
autonomiczna kolekcja w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych,
wzbogaciło się o kopie cyfrowe wielu cennych publikacji naukowych i opracowań
dokumentacyjnych.
23.12.2016
Ogłoszenie
Cyfrowe Archiwum Marii Janion
Jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy najnowszy projekt LaCH UW, realizowany
we współpracy z Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN.
17.12.2016
Ogłoszenie
Znamy laureatów Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”
Czwarta edycja konkursu dla młodych tłumaczy dobiegła końca. Zmagania
zorganizowane przez Agencję Tłumaczeń i Szkołę Języków Obcych Skrivanek
zakończyły się wielkim finałem, który odbył się 2. grudnia br. na Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
09.12.2016
Ogłoszenie
Nagroda Literacka Skrzydła Dedala 2016 dla Marty Kwaśnickiej i Renaty
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Lis
Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w
roku 2016 otrzymują ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę "Jadwiga" oraz Renata
Lis za książkę "W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu".
04.12.2016
Ogłoszenie
Materiały z III konferencji DARIAH-PL (8-9 listopada 2016) dostępne na
platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Sieci PIONIER Platon
TV
Na platformie dostępne są m.in. nagrania wystąpień Marioli Wilczak „Biuletyn
Polonistyczny” – prezentacja projektu i perspektywy jego rozwoju oraz dr. Macieja
Maryla "Kim są Polscy humaniści cyfrowi? Wyniki ankiety DARIAH".
23.11.2016
Ogłoszenie
projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Zespół afiliowany przy UAM, którym kierował prof. Markek Kwiek, jako pierwszy
zaprezentował do konsultacji projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (i aktów towarzyszących), w ramach programu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”. Konsultacje trwają do 23 grudnia
2016 r. Zachęcamy do lektury!
20.11.2016
Ogłoszenie
Dr hab. Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie
laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego
Dr Ewa Kołodziejczyk została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za
najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych - pracę „Amerykańskie
powojnie Czesława Miłosza”. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł wręczono podczas
uroczystej gali w dniu 20 listopada 2016 r. w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w
Łodzi.
15.11.2016
Ogłoszenie
Nabór tekstów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego jest ukazującym się corocznie
czasopismem punktowanym, któremu od 2015 roku przypisano 13 punktów za
publikację (zob. Lista B czasopism punktowanych od 2015 roku).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do końca grudnia br zgodnie z
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wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania ze
strony: http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/publikacje-w-biuletynie-ptj/).
31.10.2016
Ogłoszenie
Już 9 listopada zaprezentujemy „Biuletyn Polonistyczny” i perspektywy
jego rozwoju na III Konferencji DARIAH-PL: „Inspiracje–Innowacje–
Człowiek”
Celem konferencji będzie prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych
oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik
innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o
sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa
cyfrowego.
17.10.2016
Ogłoszenie
Ukazał się nowy zeszyt (3/2016) kwartalnika "Język Polski"
W zeszycie m.in.: HALINA PELCOWA: Gwara – dziedzictwo ciągle żywe czy już
zapomniane?; RENATA KUCHARZYK: Miejsce dialektyzmów w języku potocznym (na
przykładzie forów internetowych); ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA: Źródła
etnograficzne i teksty folkloru jako baza empiryczna słownika gwarowego (na
przykładzie Kujaw).
17.10.2016
Ogłoszenie
Ukazał się nowy numer wydawanego na Wydziale Filologicznym UMK
czasopisma "Litteraria Copernicana"
Zredagowali go Paweł Bohuszewicz i Marzenna Cyzman.
Numer poświęcony został konstruktywizmowi i wkrótce będzie dostępny w
księgarniach, a tymczasem jego elektroniczną wersję można pobierać na stronie
www.
13.10.2016
Ogłoszenie
Bob Dylan laureatem tegorocznego literackiego Nobla
Bob Dylan został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za
"tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji
amerykańskiej pieśni" - ogłosiła w czwartek Akademia Szwedzka.
11.10.2016
Ogłoszenie
Naukowcy piszą do MEN: Nie ma uzasadnienia dla tej reformy

strona 62 z 77

Biuletyn Polonistyczny

Prawie 100 przedstawicieli środowisk uniwersyteckich z całej Polski, zajmujących
się dydaktyką polonistyczną, wystosowało list do minister edukacji narodowej Anny
Zalewskiej.
07.10.2016
Ogłoszenie
Znamy laureatów II edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa
W konkursie mogą brać udział książki związane z tematyką włoską oraz
tłumaczenia z języka włoskiego.
07.10.2016
Ogłoszenie
Trwa Warszawski Festiwal Poetów
W ramach odbywającego się już po raz drugi w Warszawie Festiwalu Poetów
zaplanowano spotkania poświęcone Julii Hartwig, Wisławie Szymborskiej oraz Annie
Świrszczyńskiej.
07.10.2016
Ogłoszenie
Trwa "Różewicz Open Festiwal"
"Różewicz Open Festiwal" to jedyny w Polsce festiwal poświęcony życiu i twórczości
Janusza, Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Przedsięwzięcie nawiązuje do
twórczości Braci Różewiczów, którzy swoje młodzieńcze lata spędzili w Radomsku.
02.10.2016
Ogłoszenie
Literacka Nagroda Nike dla Bronki Nowickiej za literacki debiut, prozę
poetycką "Nakarmić kamień"
Nagrodę publiczności otrzymała Magdalena Grzebałkowska za książkę "1945.
Wojna i pokój".
01.10.2016
Ogłoszenie
Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która
popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury.
18.09.2016
Ogłoszenie
Inwentarz Archiwum „Kultury” paryskiej dostępny online
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Od września inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” z Maisons-Laffitte
pod Paryżem dostępny jest online. Uruchomienie go możliwe było dzięki
zakończeniu siedmioletniego projektu – zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
15.09.2016
Ogłoszenie
Komunikat w sprawie naboru wniosków o finansowanie zadań z zakresu
działalności upowszechniającej naukę na rok 2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w dniu 20
września 2016 r. zostanie ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli
21 września 2016 r. Od tego dnia następuje zmiana w zakresie naboru wniosków o
finansowanie zadań z zakresu dzielności upowszechniającej naukę na rok 2017.
Termin naboru wniosków o finansowanie zadań z zakresu dzielności
upowszechniającej naukę na rok 2017 będzie wydłużony do dnia 30 listopada 2016
r.
Nowy formularz wniosku obowiązujący od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia,
zostanie udostępniony w systemie teleinformatycznym OSF w drugiej połowie
października 2016 r. (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z
nowym formularzem wniosku, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).
10.09.2016
Ogłoszenie
"Biuletyn Polonistyczny" na Festiwalu Nauki (25 września, godz. 10.00)
Zespół "Biuletynu Polonistycznego" serdecznie zaprasza na spotkanie weekendowe
zaplanowane na 25 września (godz. 10.00) w ramach Festiwalu Nauki. Spotkanie
odbędzie się w Pałacu Staszica, w sali 144.
Tematem spotkania będzie "Świat gier jako przedmiot badań humanistycznych".
Gościem specjalnym spotkania będzie dr Piotr Kubiński, autor książki „Gry wideo.
Zarys poetyki” i współredaktor "Biuletynu Polonistycznego" z ramienia Wydziału
Polonistyki UW.

05.09.2016
Ogłoszenie
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe, kursy oraz studia doktoranckie
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kierunków polonistycznych.
28.07.2016
Ogłoszenie
Festiwal Stolica Języka Polskiego już od najbliższego weekendu
Od 31 lipca do 7 sierpnia w Szczebrzeszynie odbywać się będzie festiwal literacki
Stolica Języka Polskiego. Goścmi wydarzenia będą m.in. Wiesław Myśliwski, Olga
Tokarczuk, Szczepan Twardoch i Mariusz Szczygieł.
22.07.2016
Ogłoszenie
Zmarł Włodzimierz Odojewski
20 lipca zmarł Włodzimierz Odojewski, jeden z najwybitniejszych prozaików
pokolenia Współczesności.
20.07.2016
Ogłoszenie
Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza
Ukazały się kolejne monografie wieloautorskie z serii "Słowo z perspektywy
językoznawcy i tłumacza":
• tom V: Polszczyzna w tekstach przekładu, red. Alicja Pstyga i Małgorzata
Milewska-Stawiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
• tom VI: Wokół problemów przekładu literackiego, red. Alicja Pstyga,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
20.07.2016
Ogłoszenie
Kolejny numer rocznika "Napis": "Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji.
Samoograniczenie i autocenzura w kulturze"
Zebrane teksty koncentrują się wokół tematyki wyboru odzwierciedlonej przede
wszystkim w literaturze polskiej – począwszy od wyborów artystycznych (pochwała
prostoty stylu u Mikołaja Reja), trudnych rozstrzygnięć etycznych bohaterów
powieści dziewiętnastowiecznych (dobrowolne samoograniczenie jednostki na
korzyść grupy; poszanowanie cudzej indywidualności; konieczność rezygnacji
z jednych wartości dla osiągnięcia innych celów), poprzez problematykę decyzji
egzystencjalnych samych autorów i świadomego kształtowania własnej drogi
twórczej, aż po kwestie wyborów narzuconych w postaci ingerencji cenzorskich
w czasach PRL-u (autocenzura oraz akceptacja przez twórców narzucanych
z zewnątrz ograniczeń i ich wpływ na kształt utworów literackich – dział „Pasje
i potyczki edytorskie i tekstologiczne”).
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12.07.2016
Ogłoszenie
Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego 2016 na debiutancką książkę poetycką
Do 31 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im.
Andrzeja Krzyckiego.
07.07.2016
Ogłoszenie
Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne
stacjonarne Językoznawcze studia doktoranckie (studia III stopnia) na rok
akademicki 2016/17
Dokumenty można składać od 27 czerwca do 19 września.
06.07.2016
Ogłoszenie
Katedra Slawistyki na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu
uruchomiła PolFon - interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej
fonetyce
PolFon przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców chcących
opanować polską wymowę, ale zainteresuje także polskich studentów polonistyki,
lektorów języka polskiego, a także zawodowych lingwistów.
05.07.2016
Ogłoszenie
Sprawozdanie ze zjazdu Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich
W dniach 3-4 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbył się zjazd
dyrektorów i dziekanów polonistycznych jednostek uniwersyteckich, którego
organizatorem był Instytut Filologii Polskiej UŁ.
30.06.2016
Ogłoszenie
Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję "Kultura książki w
humanistyce współczesnej"
Osoby, którym nie udało się dotrzymać terminu nadsyłania zgłoszeń, mogą je
przesłać do 20 lipca br.
30.06.2016
Ogłoszenie
Nabór tekstów do kwartalnika „Terminus”
Termin nadsyłania tekstów: 1 września br.
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22.06.2016
Ogłoszenie
Biuletyn Polonistyczny patronem medialnym konferencji "Światy Jana
Kasprowicza"

Biuletyn Polonistyczny jest patronem medialnym konferencji organizowanej
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza pt. Światy Jana
Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100-rocznicę wydania "Księgi ubogich".
19.06.2016
Ogłoszenie
Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego prof. dr hab. Marii Delaperrière
VI Światowy Kongres Polonistów rozpocznie uroczystość nadania tytułu Doktora
Honoris Causa Prof. dr hab. Marii Delaperrière (INALCO, Paryż). Uroczystość
odbędzie się 22 czerwca.
11.06.2016
Ogłoszenie
Jakub Kornhauser i Uroš Zupan laureatami Nagrody im. Szymborskiej
Jakub Kornhauser za "Drożdżownię" i Uroš Zupan za "Niespieszną żeglugę" (oraz
tłumacze tomu: Katarina Šalamun-Biedrzycka i Miłosz Biedrzycki) otrzymali
Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej.
09.06.2016
Ogłoszenie
Znamy już pełny program Imienin Jana Kochanowskiego!
Pisarze, poeci, ilustratorzy, dziennikarze i aktorzy, a oprócz tego najlepsze polskie
wydawnictwa i warszawskie klubokawiarnie. Już w sobotę 18 czerwca w Ogrodzie
Krasińskich odbędzie się kolejna edycja Imienin Jana Kochanowskiego – literackiego
pikniku organizowanego przez Bibliotekę Narodową.
20.05.2016
Ogłoszenie
Znamy tytuły 20 książek nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE
Wśród książek nominowanych w tym roku dominuje literatura faktu.
15.05.2016
Ogłoszenie
Warszawskie Targi Książki, 19-22 maja
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W czwartek rozpoczynają się Warszawskie Targi Książki. W tym roku wyjątkowy
dwugłos wprowadzają goście z dwóch obszarów językowych: gość honorowy –
Węgry oraz gość specjalny – Barcelona i literatura katalońska.
06.05.2016
Ogłoszenie
Kartka z kalendarza: Krystyna Sierocka o "Biuletynie Polonistycznym" na
łamach "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej"
"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", 1988, nr 27/4, s. 105-107 - artykuł umieszczony
w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl.
27.04.2016
Ogłoszenie
"Biuletyn Polonistyczny" uczestnikiem Nocy Czasopism i Wydawnictw
Polonistycznych w Katowicach
23 czerwca będziemy mieli zaszczyt zaprezentować "Biuletyn Polonistyczny"
podczas Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych - imprezy odbywającej się
w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach. Zapraszamy!
23.04.2016
Ogłoszenie
Wrocław Światową Stolicą Książki UNESCO w 2016 roku
Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza na wrocławskim rynku oraz specjalna edycja
Europejskiej Nocy Literatury - to tylko niektóre z wydarzeń uświetniających
ceremonię otwarcia Światowej Stolicy Książki.
14.03.2016
Ogłoszenie
Konkurs o Nagrodę im. J. Długosza
Trwa nabór zgłoszeń do 19. edycji Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza. Inicjatywa
ta popularyzuje i nagradza najważniejsze publikacje naukowe z dziedziny szeroko
rozumianej humanistyki. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz
statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego. Ubiegłorocznym zwycięzcą był prof.
Michał Głowiński za swoją książkę "Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści
szkiców".
13.03.2016
Ogłoszenie
Podpisanie umowy ramowej o współpracy między IBL PAN a
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych
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Celem umowy zawartej 23 lutego 2016 roku między IBL PAN a Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych jest ścisła współpraca przy wspólnych
projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju
"Biuletynu Polonistycznego" jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w
kraju i za granicą.
13.03.2016
Ogłoszenie
Fotorelacja z transdyscyplinarnej konferencji naukowej "Refleksja
humanistyczna w planowaniu przestrzennym"
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z transdyscyplinarnej konferencji naukowej
"Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym", która odbyła się w dniach
19-20 listopada 2015 w IBL PAN oraz Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
03.03.2016
Ogłoszenie
Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie
wyższym
29 lutego ogłoszono rozpoczęcie konkursu Ustawa 2.0.
Ustawa 2.0 - założenia systemu szkolnictwa wyższego to konkurs dla polskich
akademików i naukowców na założenia do nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie
wyższym"
25.02.2016
Ogłoszenie
"Biuletyn Polonistyczny" na Facebooku
Szanowni Państwo! Biuletyn Polonistyczny ma już własny profil na Facebooku.
Zachęcamy do polubienia!
22.02.2016
Ogłoszenie
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza będzie lekturą Narodowego Czytania w
2016 roku
"Quo vadis" Henryka Sienkiewicza zwyciężyło w plebiscycie na lekturę Narodowego
Czytania w 2016 roku. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, w 2014 roku - „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w ubiegłym
roku - „Lalki” Bolesława Prusa.
19.02.2016
Ogłoszenie
Umberto Eco nie żyje
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Umberto Eco zmarł w piątek (19 lutego) we Włoszech w wieku 84 lat. Był światowej
sławy intelektualistą - semiologiem, filozofem, mediewistą, powieściopisarzem,
eseistą, felietonistą, bibliofilem, krytykiem sztuki.
18.02.2016
Ogłoszenie
Trzynastu pisarzy uhonorowanych medalem "Gloria Artis" - siedmioro
odmówiło jego przyjęcia
W czwartek (18 lutego) sześcioro z trzynastu pisarzy odznaczonych przez
wicepremiera Piotra Glińskiego medalami Zasłużony Kulturze "Gloria Artis"
odebrało odznaczenia podczas uroczystości w Warszawie. Siedmioro nie przyszło
na galę.
06.02.2016
Ogłoszenie
NIK: stopień doktora uzyskuje 40 proc. doktorantów
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym
sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach
znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie
przekracza 40 proc.
03.02.2016
Ogłoszenie
Jubileusz Profesor Teresy Kostkiewiczowej
W najbliższą środę (3 lutego) w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbedzie się
jubileusz Profesor Teresy Kostkiewiczowej - wielkiej uczonej, niedościgłej mistrzyni
kilku pokoleń literaturoznawców, znakomitej badaczki Oświecenia.
01.02.2016
Ogłoszenie
Zmarł Michał Jagiełło - pisarz, wieloletni dyrektor Biblioteki Narodowej
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich poinformowało, że w poniedziałek (1 lutego) zmarł
Michał Jagiełło - pisarz, taternik, wieloletni dyrektor Biblioteki Narodowej.
26.01.2016
Ogłoszenie
Barbara Gutkowska, Dorota Heck i Wiesław Rzońca wśród nowo
mianowanych profesorów
Prezydent Andrzej Duda we wtorek (26 stycznia) wręczył nominacje profesorskie.
Wśród nowo mianowanych są m.in. prof. Barbara Gutkowska (Uniwersytet Śląski),
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prof. Dorota Heck (Uniwerstyet Wrocławski) oraz prof. Wiesław Rzońca (Uniwersytet
Warszawski).
21.01.2016
Ogłoszenie
Prof. Edward Balcerzan laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki
Krytyk literacki, tłumacz, poeta i prozaik prof. Edward Balcerzan został laureatem
tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Wyki. Nagroda została przyznana za
całokształt twórczości.
13.01.2016
Ogłoszenie
Najnowszy numer czasopisma "Język Polski"
Ze spisem treści oraz streszczeniami artykułów można się zapoznać pod adresem:
http://jezyk-polski.pl/pl/najnowszy-numer/.
07.12.2015
Ogłoszenie
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uzyskał prawa doktoryzowania w
dyscyplinie literaturoznawstwo
Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów >>
01.12.2015
Ogłoszenie
Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok
Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism
naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także
liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. Ostatnią
częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań
humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały
uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za
ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 p.
Wśród czasopism wydawanych w Polsce znalazły się m.in. Teksty Drugie i Język
Polski.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowelisty-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html
01.12.2015
Ogłoszenie
Doroczna Nagroda Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w
dziedzinie kultury za lata 2013-2015 dla prof. Beaty Dorosz z IBL PAN
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Czytaj więcej>>
01.12.2015
Ogłoszenie
Ukazał się 35 numer czasopisma "Polonica"
Wszystkie teksty w wersji elektronicznej dostępne są nieodpłatnie pod adresem:
https://polonica.ijp-pan.krakow.pl/pl/najnowszy-numer.
01.12.2015
Ogłoszenie
23-24 kwietnia 2016: 15. Małopolskie Dni Książki „KSIĄŻKA I RÓŻA” w
Krakowie
W dniach 23-24 kwietnia obchodzimy 15. już odsłonę Małopolskich Dni Książki
"Książka i Róża" połączone z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich.
01.12.2015
Ogłoszenie
20 maja br.: ostatni dzień obchodów Jubileuszu Instytutu Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
W programie m.in.: Koktajl z okazji wystawy "Czytanie obrazów" – Urszula
Kochanowska i studenci Animacji Kultury.
01.12.2015
Ogłoszenie
XIV Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim – pod znakiem
Sienkiewicza, Miłosza i niezwykłych zapachów
Tradycyjne Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego już
po raz czternasty zebrały grono studentów i wykładowców z rodzimej uczelni oraz
przyjaciół z Polski.
Tegoroczne święto polonistów odbywało się w dniach 18-19 maja, ale imprezy
poprzedzające miały miejsce już dwa tygodnie wcześniej.
01.12.2015
Ogłoszenie
Biuletyn Polonistyczny i Nowa Panorama Literatury Polskiej na Nocy
Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami,
tłumaczami – osobami i instytucjami, zajmującymi się promocją języka, literatury i
kultury polskiej.
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01.12.2015
Ogłoszenie
Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 24
maja 2016 roku dla „Biuletynu Polonistycznego”
W dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w Pałacu Staszica odbyło się zebranie
Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. W obecnej kadencji od 18
stycznia
2016 do 17 stycznia 2020 KNoL-owi przewodniczy prof. Krzysztof Kłosiński.
01.12.2015
Ogłoszenie
Constantin Geambaşu laureatem nagrody Transatlantyk 2016
Już po raz dwunasty Instytut Książki przyznał to wyróżnienie popularyzatorowi
literatury polskiej za granicą.
01.12.2015
Ogłoszenie
Przedłużony termin naboru abstraktów na konferencję poświęconą
Neilowi Gaimanowi
W związku z napływającymi prośbami termin naboru abstraktów na konferencję
poświęconą Neilowi Gaimanowi został przedłużony do 25 lipca.
01.12.2015
Ogłoszenie
Festiwal Słuchowisk „Do usłyszenia na Placu Defilad”
Do 11 września, w każdy poniedziałek o godzinie 19 na Placu Defilad, będzie
można wysłuchać jednego ze słuchowisk w ramach Festiwalu przygotowanego prze
Teatr Studio. Program festiwalu jest różnorodny i stara się pokazać najróżniejsze
odmiany tego gatunku. Usłyszymy m.in. Mirona Białoszewskiego czytającego
Adama Mickiewicza.
01.12.2015
Ogłoszenie
Szczyty literatury
Między 12 i 14 sierpnia po raz pierwszy odbędzie się Zakopiański Festiwal Literacki
pod hasłem «Pod Tatry tylko z książką»
01.12.2015
Ogłoszenie
Dni Nagrody Literackiej
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W dniach 8–11 września w Muzeum Miasta Gdyni oraz Teatrze Miejskim
czytelnicy będą mieli okazję spotkać się z nominowanymi do nagrody w czterech
kategoriach: poezja, proza, eseistyka i przekład na język polski.
01.12.2015
Ogłoszenie
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Prof. dr hab. Andrzej Borowski został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
01.12.2015
Ogłoszenie
Misja - książka!
Kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpostawowych, z pomocą i wsparciem
nauczyciela, współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki.
01.12.2015
Ogłoszenie
2. Festiwal im. Zygmunta Haupta
Celem Festiwalu jest udział w rozwoju polskiej sceny literackiej, promocja
czytelnictwa i wartościowych zjawisk współczesnej literatury. W trakcie czterech
festiwalowych dni odbędzie się więc szereg spotkań z autorami i autorkami,
których twórczość można wpisać w horyzont wyznaczony przez Zygmunta Haupta
01.12.2015
Ogłoszenie
Nominacje do 2. edycji Nagrody im. prof. Kotarbińskiego
Znamy nominowanych do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk
humanistycznych.
01.12.2015
Ogłoszenie
CZYTAJ.PL
Czytaj PL to największa akcja czytelnicza w kraju – w tym roku obecna aż w 16
miastach Polski! Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych ebooków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację Woblink i
przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z ponad 600 plakatów
na przystankach komunikacji miejskiej w całym kraju. Kod QR jest kluczem do
wirtualnej biblioteki, w której można znaleźć takie hity, jak superprodukcja
„Lśnienie” Stephena Kinga, „Inne pieśni” Jacka Dukaja, „Millenium” Davida
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Lagercrantza, „Trawers” Remigiusza Mroza, „Ósme życie” Nino Haratischwili czy
biografia Elona Muska, twórcy Tesli i SpaceX.
01.12.2015
Ogłoszenie
Premiera kolekcji "Przestrzenie Henryka Sienkiewicza"
Dostępna jest już cyfrowa kolekcja „Przestrzenie Henryka Sienkiewicza” składająca
się z dwóch części: „Dekady Sienkiewicza” oraz „Sienkiewicz międzynarodowy”.
01.12.2015
Ogłoszenie
Ukazał się najnowszy numer czasopisma "Polonica"
Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze dostępne są w wersjach
pełnotekstowych na stronie czasopisma: http://polonica.ijp.pan.pl/pl/.
01.12.2015
Ogłoszenie
Jesteśmy na Twitterze!
Od piątku o polonistycznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach informujemy
także na Twitterze. Zachęcamy do obserwowania profilu Biuletynu: https://
twitter.com/B_Polonistyczny?lang=pl
01.12.2015
Ogłoszenie
Trwa protest przeciw redukcji księgozbioru biblioteki filozoficznej w
stolicy
Fundacja Forma i Instytut Witkacego prowadzą protest przeciw zmianom
organizacyjnym i redukcji księgozbioru połączonych bibliotek Instytutu Filozofii i
Socjologii PAN, Wydziału Filozofii i Socjologii UW i Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego.
01.12.2015
Ogłoszenie
Filologia polska w Tarnowie - nowe specjalności
Od roku akad. 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie wprowadza do
oferty studiów na kierunku Filologia polska nowe specjalności.
01.12.2015
Ogłoszenie
Wyniki Konkursu Publikuj.dr
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Zwyciężczynią pierwszej edycji Konkursu Publikuj.dr została Pani dr Justyna
Gorzkowicz (KUL), za swoją prezentację W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach
egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza.
01.12.2015
Ogłoszenie
Wojciech Chmielewski laureatem Nagrody Literackiej im. Marka
Nowakowskiego
Nagroda imienia Marka Nowakowskiego będzie przyznawana corocznie pisarzom
za opowiadanie lub cykl opowiadań.
01.12.2015
Ogłoszenie
Komunikacja i medycyna - interdyscyplinarność w praktyce
W drugiej połowie roku 2017 planowane są aż trzy konferencje poświęcone
komunikacji w medycynie i dyskursowi medycznemu: "Komunikacja w medycynie"
, "Lekarz na prowincji" i "Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje,
przeobrażenia".
01.12.2015
Ogłoszenie
Otwarto rejestrację na Narodowy Kongres Nauki
Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 września
2017 roku.
01.12.2015
Ogłoszenie
Sprawozdanie z debaty Promocja młodej humanistyki na łamach
"Biuletynu Polonistycznego"
Prezentacja planów rozbudowy i modernizacji portalu BiuletynPolonistyczny.pl,
uroczyste wręczenie dyplomów laureatkom I edycji konkursu Publikuj.dr oraz
debata ekspercka dotycząca sposobów i możliwości promowania badań
humanistycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – to wydarzenia, które
odbyły się w ramach spotkania „Promocja młodej humanistyki na łamach
«Biuletynu Polonistycznego»”. Tematyka zogniskowana była wokół możliwości
wykorzystania nowych mediów w prezentowaniu, promowaniu i
popularyzacji wyników bad
01.12.2015
Ogłoszenie
OTWARTE SPOTKANIE Z CYKLU "TOUR DE POLONISTYKA" W OPOLU
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19 października br. w godz. 11.00-12.00 (s. 301) w czasie konferencji „
Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de
Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula. Serdecznie
zapraszamy!
01.12.2015
Ogłoszenie
Rozmowa z profesorem Markiem Dybizbańskim , wicedyrektorem
Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa ds. dydaktyki Uniwersytetu
Opolskiego
9 października br. w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku"
odbyło się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. W trakcie spotkania
przedstawione zostały najważniejsze funkcjonalności portalu "Biuletyn
Polonistyczny" oraz plany jego modernizacji. Dziękujemy Władzom Wydziału za
zaproszenie, szczególnie zaś dr hab. Danucie Lech-Kirstein oraz redaktorowikoordynatorowi Profesorowi Markowi Dybizbańskiemu za miłe przyjęcie oraz
inspirującą rozmowę na temat działania i rozwoju "Biuletynu". Zapraszamy do
lektury wywiadu z profesorem Markiem Dybizbańskim.

01.12.2015
Ogłoszenie
"Polski na tapecie" - audycja poświęcona "Biuletynowi Polonistycznemu"
Miło nam poinformować, że "Biuletyn Polonistyczny" stał się bohaterem audycji
radiowej Poloniści w sieci WWW: wydarzeń, wiedzy i współpracy. W przeszło
dziesięciominutowym materiale dowiadujemy się o historii pisma, możemy także
wysłuchać wywiadu z dr Magdaleną Jurewicz-Nowak, Redaktorem-koordynatorem
portalu dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.

strona 77 z 77

