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Literatura XXI wieku i Holokaust. Perspektywa komparatystyczna i
wielojęzykowa (2020–2023)
Bar-Ilan University, Katolicki Uniwersytet Lubelski, University of Antwerp, Belgium
Głównym celem realizacji projektu jest szukanie związków pomiędzy sześcioma
narodowymi literaturami, które funkcjonują w języku polskim, rosyjskim,
angielskim, niemieckim, niderlandzkim i hebrajskim, oraz w różnorodnych
tradycjach kulturowych. Wyodrębnione przez międzynarodowy zespół hipotezy
badawcze (weryfikowane co pół roku podczas seminariów aktualizowane i
weryfikowane) dotyczą: 1) pamięci o Zagładzie – wciąż żywej w najnowszych
literaturach krajów europejskich (choć nie tylko); 2) reakcji na dyskurs publiczny
dotyczący tego Wydarzenia we współczesnej kulturze (częstokroć opisywanej jako
post-traumatyczna); 3) faktu, że mimo ponad siedemdziesięciu lat, które dzielą
współczesność od drugiej wojny światowej i ludobójstwa Żydów, nadal
doświadczenie to kształtuje społeczną świadomość kolejnych pokoleń
Europejczyków, Izraelczyków i Amerykanów.
18.05.2021
#PolskaHumanistykaCyfrowa || Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Celem głównym projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnego, zgodnego
ze wszystkimi regułami postępowania naukowego, Atlasu klasztorów. Będzie on
zawierać opracowany w oparciu o różnego rodzaju źródła i współczesny dorobek
historiografii polskiej, i szerzej, europejskiej (szczególnie czeskiej, litewskiej,
niemieckiej i ukraińskiej), kartograficzny obraz wszystkich klasztorów należących
do zakonów, które kiedykolwiek, dawniej i obecnie, istniały w przestrzeni Polski i
ziem z nią związanych.
18.05.2021
#PolskaHumanistykaCyfrowa || GEO-ecclesiae. Dane przestrzenne
Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (KUL)
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Głównym celem projektu jest harmonizacja oraz udostępnienie map historycznych
oraz danych przestrzennych gromadzonych w Ośrodku Badań nad Geografią
Historyczną w Polsce (wcześniej Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce)
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Instytut Geografii
Historycznej Kościoła w Polsce KUL powołany z inicjatywy prof. Jerzego
Kłoczowskiego zainaugurował swoją działalność w 1957 r. i od początku
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koncentrował się na gromadzeniu informacji o charakterze geograficznohistorycznym, która była podstawą prowadzonych badań z zakresu historii
społeczno-religijnej. Posiada w swoim dorobku ponad 1600 różnego rodzaju
opracowań kartograficznych.
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