20.10.2019
Czym jest polonistyka?
Jest zawsze związana z przekroczeniem zastanych norm i granic, również
geograficznych. Jest podróżą poprzez historię własnego języka, tożsamości.
Podróżą ku czemuś, w licznym, a zarazem doborowym towarzystwie. Mówią o niej
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN), dr hab. Magdalena RembowskaPłuciennik, prof. IBL PAN oraz prof. dr hab. Tomasz Chachulski.
10.10.2019
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.
01.10.2019
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
W języku znajdujemy wszystko, co nas dotyczy – rozmowa z dr Dorotą
Szagun
Dr Dorota Szagun pełni ważną misję – razem z przyszłymi dziennikarzami pracuje
nad ich głosem i dykcją. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Przez lata pracy w
Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim odkryła w sobie wiele
pasji, naukowych i prywatnych.
25.10.2019
GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”
Konferencję slawistyczną, która odbyła się w dniach 9–11 lipca 2019 na Wydziale
Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii, można bez wahania określić
mianem jednego z najgorętszych wydarzeń naukowych tego lata. Atrakcję
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stanowiło nie tylko miejsce – nie bez kozery stare przysłowie hiszpańskie głosi, że
kto nie widział Grenady, ten nie widział niczego, ale również tematyka – należy
bowiem zwrócić uwagę, że ostatnia konferencja organizowana przez sekcję filologii
słowiańskich tamtejszego uniwersytetu odbyła się w 2014 r. – i kto wie, czy nie
dane nam będzie czekać na kolejną edycję następnych pięć lat?
08.09.2019
Skamandryci w cyfrowej rzeczywistości
Projekt "Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza
Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego" to przykład połączenia tradycji "fiszki
i ołówka" z nowoczesnymi technologiami, w pełni profesjonalnego opracowania
krytycznego z otwartym dostępem do wiedzy i źródeł naukowych, szelestu kartek
książki drukowanej z funkcjonalną edycją cyfrową. Dotyczy korespondencji
wybitnych przedstawicieli literatury i kultury polskiej XX wieku, poetów Jana
Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz redaktora Mieczysława Grydzewskiego.
Wymieniane między nimi listy, zachowane w Polskim Instytucie Naukowym w
Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku i Bibliotece Polskiej w Londynie, są ważnym
ogniwem polskiego dziedzictwa kulturowego.
O projekcie opowiedzieli nam jego twórcy: dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN, z
Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN oraz dr Bartłomiej
Szleszyński, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (Centrum
Humanistyki Cyfrowej IBL PAN).
04.09.2019
Rockowa polonistka
Absolwentka zielonogórskiej polonistyki ze specjalnością dziennikarską. Kiedyś była
prezenterką w Radiu Zielona Góra, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w
Zielonej Górze oraz kierowniczką Pracowni Dziennikarstwa i członkinią Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego. Prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg i jej różne
oblicza.
08.07.2019
O „Geopolonistyce” na Uniwersytecie w Grodnie
Międzynarodowa konferencja naukowa „Mickiewicz i romantycy wobec kultur
wschodniosłowiańskich” stała się okazją do zapoznania uczestników z projektem
„Geopolonistyka”. W konferencji uczestniczyli redaktorzy „Biuletynu
Polonistycznego" – Olga Zakolska i Piotr Bordzoł.
04.07.2019
Nałkowska, Orzeszkowa i inni... Rozmowa z Panią Profesor Swietłaną
Musijenko
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Dzięki uprzejmości Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały,
Katedry Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku,
Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza w Grodnie, Biblioteki Naukowej
Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku redaktorzy „Biuletynu
Polonistycznego” – Olga Zakolska i Piotr Bordzoł – uczestniczyli w międzynarodowej
konferencji komparatystycznej „Mickiewicz i romantycy wobec kultur
wschodniosłowiańskich”. Konferencja stała się okazją do prezentacji Biuletynowych
narzędzi wspomagających badania polonistyczne, a także dyskusji nad
projektowaną interaktywną mapą ośrodków polonistycznych „Geopolonistyka”.
Podczas spotkania członkowie Zespołu redakcyjnego „Biuletynu” mieli przyjemność
rozmowy z Panią Profesor Swietłaną Musijenko – założycielką pierwszej na Białorusi
katedry filologii polskiej, zasłużoną badaczką literatur i kultur słowiańskich.
Zapraszamy do lektury.
29.06.2019
„Sylwetki Polonistów” – ankieta Pana Profesora Aleksandra Wilkonia
W kolejnej odsłonie cyklu „Sylwetki Polonistów” zapraszamy do lektury ankiety
Profesora Aleksandra Wilkonia, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej.
11.06.2019
Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa 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
IBL PAN i konsorcjum OPERAS w europejskim projekcie TRIPLE
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Konsorcjum OPERAS otrzymało 5,6 miliona EUR ze środków programu Horyzont
2020 na realizację projektu TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative
Practices and multiLingual Exploration). Platforma TRIPLE będzie elementem
infrastruktury badawczej OPERAS, powiązanej z EOSC (European Open Science
Cloud). Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk (CHC IBL PAN) jako członek grupy zarządzającej konsorcjum będzie
jednym z wykonawców projektu.
06.06.2019
O pasjach, wrażliwości i wartościowych pokoleniach - wywiad z Panią
Profesor Katarzyną Węgorowską
„Najważniejsze jest w życiu to, aby siebie nie zatracić i w momencie, kiedy
będziemy się już rozliczać z tym światem, wiedzieć, że nikomu nie zrobiliśmy
krzywdy, że po prostu nie robiliśmy nic za wszelką cenę, bo to nie o to w ogóle w
życiu chodzi”. Rozmowa z profesor Katarzyną Węgorowską.
Prof. UZ dr hab. Katarzyna Węgorowska – językoznawczyni, twórczyni i kierownik
Pracowni Języka i Kultury Ludowej UZ. Pasjonatka kamieni, muszli, kaktusów,
orchidei, haftu, sztuki i kultury ludowej.
27.05.2019
Kilka pytań o … SZKOŁĘ DOKTORSKĄ ANTHROPOS
Od przyszłego roku akademickiego studia doktoranckie zostaną zastąpione przez
szkoły doktorskie, wprowadzone na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, zwanej też Konstytucją dla Nauki.
22.05.2019
Nowoczesna promocja polonistyki. Kartka z dziennika pokładowego (2)
Od ostatniego wpisu do dziennika minęło już nieco czasu. Przyznajemy: podjęta
przez nas podróż do najłatwiejszych nie należy.
14.05.2019
Program dla studentów polonistyki i studiów polskich − wywiad z Kamilą
Dębińską, Kierownikiem Pionu Języka Polskiego NAWA
Program Polonista realizuje jedno z zadań NAWA, polegające na upowszechnianiu
języka polskiego w świecie. Jest adresowany do studentów zagranicznych uczelni,
którzy studiują polonistykę (filologię polską) lub są studentami studiów polskich czy
polonoznawczych, realizowanych w ramach slawistyk i są zainteresowani
rozwijaniem wiedzy z zakresu języka i kultury polskiej. NAWA oferuje stypendium
na semestralne lub dwusemestralne studia polonistyczne na wybranej uczelni w
Polsce. Program Polonista uwzględniając specyfikę i różnorodność tzw. studiów
polskich w zagranicznych ośrodkach akademickich daje beneficjentom możliwość
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zindywidualizowanego toku studiów, dostosowanego do ich naukowych
zainteresowań i potrzeb.
10.05.2019
,,Mozaika faktów. Reportaże literackie”, czyli twórczość pisarska
studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
„Mozaika faktów” to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzieła te są rezultatem kursu kreatywnego pisania
reportażu literackiego.
27.04.2019
Pasja do promowania nauki. Rozmowa z Doktorem Wojciechem
Włoskowiczem
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.
16.04.2019
O współpracy badaczy nauk humanistycznych z instytucjami dziedzictwa
kulturowego w raporcie "How to Facilitate Cooperation between
Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions"
IBL PAN, Trinity College Dublin i Creative Commons Polska wraz z ekspertami z
Digital Repository of Ireland i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
opracowali wytyczne "How to Facilitate Cooperation between Humanities
Researchers and Cultural Heritage Institutions" [Jak ułatwić współpracę badaczy
nauk humanistycznych z instytucjami dziedzictwa kulturowego].
15.04.2019
Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego”: Przypadek Pałacu Staszica, czyli o
historii i miejscu czytanych inaczej
O badaniach nad Pałacem Staszica jako heterotopii afektywnej, dokumentacji
zamurowanej w ścianie i technice wideomappingu 3D z dr Aleksandrą Wójtowicz,
autorką książki Metamorfozy Pałacu Staszica rozmawia Mariola Wilczak.
25.03.2019
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
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Narodową. Aż 35 proc. respondentów przyznało, że nie ma w domu żadnej książki
lub ma tylko podręczniki szkolne.
16.03.2019
Nowoczesna promocja polonistyki. Kartka z dziennika pokładowego
Pierwsze doświadczenia mamy już za sobą. Te dobre i te trochę gorsze. Udało nam
się stworzyć zespół prawdziwych pasjonatów polonistycznych wojaży. Wartością
naszej wędrówki jest to, że wciąż uczymy się czegoś nowego. Załogi naszych
okrętów na co dzień zmagają się z ogromem z pozoru tylko błahych spraw...
14.03.2019
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
Kilka pytań o … DEMOKRACJĘ
Z prof. Mirosławem Matyją z Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie rozmawia Justyna Gorzkowicz.

08.03.2019
(Oj)czysty język na Uniwersytecie Zielonogórskim
Jest wszędzie, na całym świecie, używany przez miliardy istot, a jednak zagrożony.
Język. Co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden dialekt, a razem z nim związane z
nim bogactwo kulturowe - alarmują lingwiści. Na szczęście jest wciąż duża liczba
ludzi, którym los języka nie jest obojętny. Wśród nich są pracownicy Instytutu
Filologii Polskiej UZ, którzy corocznie organizują uroczyste obchody Dnia Języka
Ojczystego.
04.03.2019
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
Instytut Literatury rozpoczął działalność
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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
Na co możemy sobie pozwolić. Rozmowa o projekcie StereoSciFi –
Stereotypy i Twarda Fantastyka Naukowa w kontekście promocji
humanistyki
Rozmowa z Angeliką Siniarską-Tuszyńską z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego.
21.02.2019
„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?
Co możemy zrobić dla języka na co dzień? Zapraszamy do lektury wywiadu z
Profesorem Andrzejem Markowskim.
20.02.2019
„Sylwetki Polonistów” – ankieta Pana Profesora Andrzeja Markowskiego
W kolejnej odsłonie cyklu „Sylwetki Polonistów” zapraszamy do lektury ankiety
Profesora Andrzeja Markowskiego, wybitnego językoznawcy, znanego
popularyzatora wiedzy o języku polskim i kulturze języka polskiego.
20.02.2019
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.
12.02.2019
„Sylwetki Polonistów”– Profesor Luigi Marinelli
Zapraszamy do lektury ankiety Profesora Luigiego Marinellego.
26.01.2019
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”.
16.01.2019
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.
04.01.2019
Co nam daje polonistyka? Wiedzę, satysfakcję czy pieniądze?
W minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Konferencja
Polonistyk Uniwersyteckich – coroczne spotkanie władz instytutów i wydziałów
polonistycznych z całego kraju. W ramach tego wydarzenia zaprezentowano wyniki
ankiety na temat zawodowych losów absolwentów filologii polskiej. Wracamy do
nich dzięki audycji „Polski na tapecie” emitowanej w Akademickim Radiu Index w
Zielonej Górze.
04.12.2018
Osiemdziesiąt lat niezależności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Już niebawem powitamy 2019 rok. Wraz z nim swoje 80-lecie będzie obchodził
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Choć oficjalny dokument
potwierdzający istnienie uczelni pod tą nazwą opracowany został w 1948 roku,
zatwierdzony zaś przez Rząd Drugiej Rzeczypospolitej w Londynie w roku 1952, jej
początki sięgają mrocznych lat drugiej wojny światowej. W tamtym czasie stawka
toczyła się o wartość największą – ludzkie życie. Ważne było działanie. Na fali tych
emocji powstał 1939 roku w Paryżu Polski Uniwersytet za Granicą, reaktywowany
potem, pod nieco zmienioną nazwą, w Londynie. O niezwykłej historii PUNO pięć lat
temu, gdy uniwersytet obchodził swoją 75-rocznicę, pisała w przejmujący sposób
profesor Halina Taborska – wieloletni Rektor PUNO, polski filolog, historyk sztuki,
uczennica Władysława Tatarkiewicza, pod którego opieką uzyskała doktorat z
filozofii, niezwykła osobowość naukowa i twórcza, związana z życiem akademickim
ponad 30 uniwersytetów na całym świecie (m.in. Oxford University i Harvard
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University). Zbliżający się jubileusz 80-lecia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
jest świetną okazją, by opowieść profesor Haliny Taborskiej wybrzmiała także na
łamach „Biuletynu Polonistycznego”.
03.12.2018
Spotkanie polskiej diaspory naukowej w Oksfordzie
Kilkuset młodych naukowców – głównie z Wielkiej Brytanii, ale również z innych
państw Starego Kontynentu, w tym z Polski – wzięło udział w 7. edycji konferencji
Science: Polish Perspectives 2018 Oxford, która odbyła się w dniach
16-17 listopada w Oxfordzie. Spotkaniu, zorganizowanemu przez Polonium
Foundation, przyświecała idea integrowania środowiska polskich naukowców za
granicą oraz prognozowania potrzeb tej społeczności, jak również tworzenia
skutecznego networkingu.
22.11.2018
Dr Justyna Gorzkowicz, zwyciężczyni 1. edycji Konkursu Publikuj.dr, o
swoim udziale w Konkursie
Z radością przyjęliśmy wiadomość, że rok od pierwszej edycji Konkursu "Biuletynu
Polonistycznego" Publikuj.dr. drukiem ukazała się praca dr Justyny Gorzkowicz "W
poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela
Filipowicza", dofinansowana w ramach I nagrody w Konkursie. Z tej okazji Autorka
podzieliła się z Redakcją swoim wspomnieniem o udziale w konkursie i zmianie,
którą wniósł w jej życie.
17.11.2018
„Sylwetki Polonistów” - ankieta Pani Profesor Grażyny Borkowskiej
O zależnościach między czytaniem a życiem i spacerze z Zofią Nałkowską mówi
Pani Profesor Grażyna Borkowska.
16.11.2018
Prestiżowe wyróżnienie dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w XXIX
edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – Uczelnia z ogromną tradycją
niepodległościową, podejmująca wielkie naukowe, dydaktyczne i kulturowe
wyzwania współczesności – otrzymała od Kapituły Konkursu prestiżowe
Wyróżnienie i Medal za Starania o Zachowanie Polskiej Tożsamości Narodowej i
Aktywności Naukowej w Wielkiej Brytanii.
05.11.2018
Apel do lingwistów korzystających z zasobów i narzędzi językowych
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Szanowni Państwo!
My niżej podpisani współtwórcy zasobów językowych (korpusów tekstów, słowników
elektronicznych itp.) oraz narzędzi językowych (wyszukiwarek korpusowych,
analizatorów morfologicznych i składniowych itp.) zwracamy się do Państwa z
prośbą o cytowanie publikacji prezentujących te zasoby i narzędzia w Państwa
pracach, które je wykorzystują. (Publikacje takie zwykle są wymienione na
stronach WWW poświęconych takim zasobom i narzędziom).
03.11.2018
„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.
22.10.2018
Jedna strona: „Przewodnik Kolejowy” w kolekcji cyfrowej Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego
Jedna strona maszynopisu, a czasem nawet ekranu komputera - tyle wystarczy, by
podzielić się wiadomością o jednej stronie odkrytej w Internecie. 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.
14.10.2018
„Sylwetki Polonistów”– Profesor Jan Malicki
Humanista, historyk literatury polskiej, znawca literatury staropolskiej i śląskiej. W
latach 1991-2018 kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektor Biblioteki Śląskiej w
Katowicach.
20.09.2018
Raporty konsorcjum OPERAS dotyczące otwartego dostępu do publikacji
naukowych w Europie
Międzynarodowe konsorcjum OPERAS opublikowało raporty (white papers)
dotyczące różnych aspektów otwartego dostępu do publikacji naukowych w
Europie: rzecznictwa, najlepszych praktyk, standardów, wielojęzyczności, modeli
biznesowych, platform i usług oraz narzędzi badawczych. Wszystkie publikacje
można bezpłatnie pobrać z repozytorium Zenodo.
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06.09.2018
Nie stać nas na brak humanistów
O studiach z zakresu projektowania komunikacji i zmieniającym się obliczu
współczesnej humanistyki z Tomaszem Bielakiem, adiunktem w Katedrze
Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii TechnicznoHumanistycznej,w Bielsku-Białej, autorem książki Opcje odbioru. Szkice
medioznawcze rozmawia Sylwia Pikula.

28.08.2018
„Sylwetki Polonistów“ - Profesor Dariusz Rott
Wędrowny humanista, historyk literatury dawnej Polski, medioznawca, regionalista,
edytor.
19.08.2018
„Sylwetki Polonistów” - Profesor Józef Bachórz
W kolejnej odsłonie cyklu mamy ogromną przyjemność zamieścić ankietę Pana
Profesora Józefa Bachórza. Zapraszamy do lektury niezwykłej opowieści o różnych
aspektach uprawiania polonistyki i polonistycznej drodze przez Polskę...
03.08.2018
Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” - KorBa
Przygotowany i zrealizowany przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII
i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii
Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN projekt „Elektroniczny korpus
tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” miał swoją uroczystą premierę 18
czerwca 2018 r. Najważniejszym rezultatem projektu jest udostępniony w
Internecie Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.),
w skrócie nazywany Korpusem Barokowym. Od tej ostatniej nazwy urobiony został
akronim KorBa.
Projekt był finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
na lata 2013-2018.
Z panem profesorem Włodzimierzem Gruszczyńskim, kierownikiem projektu, oraz
panią doktor Renatą Bronikowską, koordynatorką projektu, rozmawiamy o
„wczytywaczu”, „tagerach”, i „transkryberach” – a także innych narzędziach
humanistyki cyfrowej.
01.08.2018
Funkcjonujemy w czasach walki o uwagę odbiorców

strona 11 z 14

Biuletyn Polonistyczny

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.
06.07.2018
Losy absolwentów studiów polonistycznych – przykład zielonogórski
(wyniki badania ankietowego)
Głównym celem ankiety było zbadanie związków między wykształceniem
polonistycznym a aktywnością zawodową absolwentów Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analizie poddano ponadto przebieg i ocenę studiów
oraz formę i sektor zatrudnienia. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas
Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, która odbyła się 17–19 maja 2018 roku w
Zielonej Górze.
12.06.2018
"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.
06.06.2018
Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło
udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa,
Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata
Olimpiady.
23.05.2018
Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu
XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w
dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa
Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W
programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące
„polskiego Horacego”.
22.05.2018
Majowe atrakcje w życiu akademickim polonistów Uniwersytetu
Wileńskiego
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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.
02.04.2018
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.
02.04.2018
Powstaje Słownik biobibliograficzny tłumaczy literatury
13 marca 2018 roku w Instytucie Badań Literackich PAN odbyło się spotkanie
inauguracyjne Komitetu Naukowego cyfrowego słownika biobibliograficznego
tłumaczy literatury. Zachęcamy do lektury wywiadu z autorką i koordynatorką
inicjatywy, dr hab. Ewą Kołodziejczyk z IBL PAN.
02.04.2018
Kilka słów redaktora naukowego o serii "Miasto – przestrzeń
zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie"
O swoich inspiracjach badawczych i pierwszych pracach pod kierunkiem Prof.
Moniki Gruchmanowej oraz o prekursorskiej, autorskiej koncepcji badań języka
mieszkańców Bydgoszczy opowiada organizatorka konferencji "Przyroda miasta/wsi
w języku i kulturze", siódmej już z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana
językowo, kulturowo i społecznie” - Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego prof.
dr hab. Małgorzata Święcicka.
02.04.2018
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 28 listopada 2017 r. rozmawiały Sylwia
Pikula i Mariola Wilczak.
02.04.2018
O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na
Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w
Łucku - rozmowa z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr
Anastazją Ołeksiuk
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O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim
Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku z dr hab. Swietłaną
Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk podczas spotkania z cyklu
"Tour de Polonistyka" 9 października 2017 r. rozmawiali Olga Zakolska, Przemysław
Górecki i Piotr Bordzoł, redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego”.
02.04.2018
Nie tylko o kobiecym pisaniu. Rozmowa z dr hab. Joanną Chłostą-Zielonką,
wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego
8 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się otwarte spotkanie z cyklu "Tour de
Polonistyka" (wydarzenie towarzyszące konferencji "Historia i formy kobiecego
pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności"). O olsztyńskiej polonistyce
rozmawialiśmy wówczas z dr hab. Joanną Chłostą-Zielonką, wicedyrektor Instytutu
Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

28.03.2018
Kursy na Saint Xavier University w Chicago
Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture)
prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy
literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature,
Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę
Gąsienicę Byrcyn.
28.03.2018
Wykłady Krzysztofa Czyżewskiego w Bułgarii – pomost pomiędzy
kulturami
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”.
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