BIULETYN WNH
Nr 14/2017 (grudzień)
Biuletyn Wydziału Nauk Historycznych jest informatorem o bieżącej działalności Wydziału. Zawiera najnowsze informacje związane
z funkcjonowaniem naszej jednostki. Ukazuje się na początku każdego miesiąca i jest adresowany do społeczności Wydziału oraz
wszystkich zainteresowanych jego działalnością. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać do: dr Emilii Ziółkowskiej eziolkowska@umk.pl (Katedra Historii Sztuki i Kultury), mgr Aliny Sosnowskiej - also@umk.pl (Instytut Archeologii), dra Rafała KleśtyNawrockiego - erkaen@umk.pl (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), mgra Piotra Rudery - piorud@umk.pl (Instytut Informacji
Naukowej i Bibliologii) i mgra Krystiana Chyrkowskiego - kch7@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki). Więcej informacji znajdą Państwo
również na www.wnh.umk.pl i wydziałowym Facebooku.

NOMINACJE, NAGRODY I JUBILEUSZE
Nagroda dla „Formularza z Uppsali (…)”
Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Prof. Stefana Kuczyńskiego, ufundowanej przez dyrektora Instytutu
Historii Polskiej Akademii Nauk, przyznało II miejsce w kategorii edycji źródłowych książce „Formularz z Uppsali.
Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich”, pod red. Radosława Biskupa, wydanej w serii TNT
Fontes, t. 109, Toruń 2016.
Wyróżnienie dla dr. Arkadiusza Wagnera
"Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu", opracowany przez Martę Czyżak we
współpracy z Moniką Jakubek-Raczkowską i Arkadiuszem Wagnerem z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii,
otrzymał wyróżnienie w kategorii edytorskiej w Konkursie o Nagrodę KLIO podczas XXVI Targów Książki
Historycznej w Warszawie, które odbywały się w dn. 30.11.-3.12. 2017.
Nagroda dla dr. Arkadiusza Wagnera
15 grudnia 2017 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie dr Arkadiusz Wagner z Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliologii odebrał I Nagrodę w Konkursie "Studiów Źródłoznawczych" im. Profesora Stefana Krzysztofa
Kuczyńskiego w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za rozprawę habilitacyjną o
superekslibrisie "Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII
wieku".
Stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe
Pięcioro pracowników Instytutu Archeologii otrzymało stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje
naukowe. W tym gronie znaleźli się: prof. dr hab. Wojciech Chudziak, prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, dr hab.
Agnieszka Noryśkiewicz, dr Magdalena Krajcarz i dr Grzegorz Osipowicz.
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Doktorantka laureatką Stypendium im. A. Stadnickiej
Laureatką Stypendium im. A. Stadnickiej w roku 2017 została doktorantka prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego
– mgr Agnieszka Laddach. Temat jej pracy to: „Janusz Stanisław Pasierb – teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury”.
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego wręcza Stypendium im. Anny Stadnickiej dla wyróżniających się
doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych
tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE
VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
W dn. 7-8 grudnia 2017 r. odbyły się VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Pogranicza archiwistyki”,
zorganizowane przez Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Laboratorium Cyfrowe Humanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowano ponad trzydzieści referatów, a jednym z punktów konferencji były
warsztaty z podstaw archiwizacji mediów społecznościowych.
Prof. Swietłana Czerwonnaja na dwóch konferencjach międzynarodowych
Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja wzięła udział w dwóch konferencjach międzynarodowych w Rosji, wygłaszając
referaty w języku rosyjskim. W dn. 7-8 grudnia br. w Moskwie na Międzynarodowej konferencji naukowej «XVIII
Алпатовские чтения. История искусства в России – век ХХ: интенции, контеексты, школы» wygłosiła referat
pt. "Katedra Historii Sztuk Pięknych Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu połowy lat 1950-tych:
profesorowie, uczniowie, problemy". W dn. 21-22 grudnia br. na konferencji «Первые Толстовские чтения»
przedstawiła referat: "Droga życiowa białoruskiego artysty Mikoły Paszkiewicza (Witebsk - Leningrad - Minsk Kowno - Monachium - Nowy Jork) w kontekście problemów emigracji artystycznej z zachodnich republik Związku
Radzieckiego pod koniec Drugiej Wojny Światowej"
Konferencja w Château de Farques
8 grudnia 2017 r. na konferencji w Château de Farques, zorganizowanej przez Centre d'études des mondes moderne et
contemporaine, Château de Fargues pt. ‘’D’Or et de Douceurs. Le goût du sucré en France et en Pologne’’ dr hab.
Jarosław Dumanowski, prof. UMK wygłosił wykład: „Le doux et l’épicé. Le pain d’épices de Torun et le principe du
contraste des goûts”.
„Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”
11 grudnia 2017 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) rzecznik rozsądku,
rozwagi i miary”, współorganizowana przez Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki. Konferencja
upamiętniła 95. rocznicę odrodzenia Senatu II Rzeczypospolitej oraz postać Władysława Raczkiewicza - patrona
roku 2017. W trakcie konferencji pracownicy Zakładu wręczyli Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu
najnowszą publikację poświęconą W. Raczkiewiczowi „Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947)”.
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Naukowcy w Paryżu
Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK i dr hab. Agnieszka Wieczorek z Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu
Historii i Archiwistyki wzięli udział w wydarzeniach organizowanych przez Stację Naukową PAN w Paryżu. 11
grudnia 2017 r. dr hab. A. Wieczorek poprowadziła warsztaty „Piernik, słodycze i przyprawy. Projekt edukacyjny dla
dzieci”, natomiast dr hab. J. Dumanowski, prof. UMK dzień później, w ramach konferencji „Un mystère culinaire
entre luxe, savoirs et consommation populaire. Le jour du pain d'épices - diététique, histoire et tradition”, wygłosił
odczyt „Goût, hiérarchie et diététique. Le pain d’épices traditionnel comme produit alimentaire”.

WYKŁADY
Wykłady dr Rabai
12 i 13 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych gościła dr Krisztina Rabai z Uniwersytetu w Segedynie i
Śląskiego Uniwersytetu w Opawie. Dr Rabai wygłosiła dwa wykłady otwarte: „A medieval charter edition project:
The Angevin archives (usage of the edition in the investigation of a crime)” oraz „The treasures of an old Benedictine
library (the medical collection of the Benedictine monastery in Broumov)”.
U etnologów o Etiopii
19 grudnia 2017 r. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej zorganizowała wykład gościnny dr hab. Hanny
Rubinkowskiej-Anioł z Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Zmiany kulturowe w Etiopii XXI wieku". Badaczka,
afrykanistka-etiopistka, zajmująca się historią Etiopii, przybliżyła problematykę istotnych i szybkich zmian
kulturowych zachodzących w Etiopii w ostatnich dziesięcioleciach.

BADANIA, PROJEKTY, STAŻE
Finansowanie z NCN-u
Projekt badawczy pt. „Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych w studiach nad ceramiką
pradziejową. Badania pilotażowe” otrzymał finansowanie w wysokości 49.942 zł z Narodowego Centrum Nauki w
ramach konkursu Miniatura 1. Celem projektu jest ocena przydatności nowoczesnych metod instrumentalnych do
rozwiązywania problemów specyfikacji technologicznej mas garncarskich, procesów korozji naczyń oraz identyfikacji
importów ceramicznych. Kierownikiem projektu jest dr Kamil Adamczak z Zakładu Młodszej Epoki Kamienia w
Instytucie Archeologii.
Konie nad Wisłą
W Instytucie Archeologii rozpoczęły się badania dotyczące obecności i wykorzystania koni nad Wisłą; kieruje nimi
prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki. Punktem wyjścia do badań są szczątki tego ssaka pozyskane podczas badań
wykopaliskowych. Projekt jest pierwszym na świecie, który obejmuje taką tematykę w ujęciu zwartym przestrzennie
i czasowo, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologicznych nauk ścisłych, między innymi biologii
molekularnej – badań DNA czy izotopowych. Na jego realizację przyznany został grant z Narodowego Centrum
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Nauki. Informacje na ten temat zamieszczono w Serwisie Nauka w Polsce (http://naukawpolsce.pap.pl/historia-ikultura).
Granty na wyjazdy badawcze
16 pracowników UMK, w tym 8 z naszego Wydziału, otrzyma granty JM Rektora na wyjazdy badawcze realizowane
przy placówce zagranicznej UMK - Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy). Granty zostały przyznane na
maksymalnie dwutygodniowy pobyt związany z prowadzeniem kwerend bibliotecznych i archiwalnych w ramach
projektów badawczych oraz nawiązaniem kontaktów naukowych w Würzburgu w 2018 r.

AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH
Archiwalne Mikołajki
7 grudnia 2017 r. Studenckie Koło Naukowe Archiwistów zorganizowało w Klubie Latino Archiwalne Mikołajki. Na
uczestników spotkania czekała moc atrakcji.
Zjawiska antyżydowskie w regionie Torunia w XIX i XX wieku
12 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych odbył się wykład mgr. Mateusza Pielki pt. "Zjawiska
antyżydowskie w regionie Torunia w XIX i XX wieku", zorganizowany przez Koło Naukowe Historyków Sztuki i
Kultury.
Z pismem przez wieki
Uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej 13 grudnia 2017 r. mieli okazję poznać historię pisma i
książek. Wspólnie z członkami Archeologicznego Koła Miłośników Średniowiecza w czasie lekcji pt. "Z pismem przez
wieki" poznali sposoby i środki przekazywania informacji od czasów paleolitu po początki druku u progu czasów
nowożytnych. W czasie krótkiej prelekcji uczniowie dowiedzieli się jakie są najstarsze przejawy utrwalania myśli i
historii człowieka, ale także sami mogli spróbować swoich sił w nauce pisma klinowego czy malarstwa naskalnego w
części warsztatowej zajęć.

INNE WYDARZENIA
Wystawa planszowa „Polskie Flotylle Rzeczne 1918-1939”
5 grudnia 2017 r. przy udziale dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - Tomasza Miegonia, oficjalnie
otwarto wystawę planszową „Polskie Flotylle Rzeczne 1918-1939” (przygotowaną w MMW), w instalacji której
pomagali studenci z Wojskoznawczego Koła Naukowego. Wystawę można oglądać na I i II piętrze budynku „AB”
Collegium Humanisticum UMK.

www.wnh.umk.pl

4

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi Instytutu Historii i Archiwistyki
5 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie interesariuszy zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki z dyrektorem
Instytutu i jego zastępcami. W spotkaniu wzięli udział: Beata Herdzin (Archiwum Państwowe w Toruniu), Paweł
Kaczyński (I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku i Ciechanowie), Tomasz Miegoń (Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni), Krzysztof Mitręga (Wydział Ochrony Ludności, Urząd Miasta Torunia) oraz Zofia Wojtalik (Zespół Szkół w
Chełmży). Interesariusze swoimi doświadczeniami pomagają w jak najefektywniejszym kształceniu na kierunkach
studiów realizowanych przez Instytut.
Promocja tomu Colloquia Antropologica II
7 grudnia 2017 r. w Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyło się
podsumowanie projektu Kolokwia Antropologiczne 2016-2017 i promocja publikacji zbiorowej autorów wykładów i
komentarzy. Przygotowana publikacja została sfinansowana w ramach umowy 919/P-DUN/2016 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt w całości
realizował Polski Instytut Antropologii wraz z partnerami, wśród których była także Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej UMK. Kolokwia Antropologiczne organizowane przez Polski Instytut Antropologii w Toruniu
koordynował dr Rafał Kleśta-Nawrocki, który w promowanej publikacji przygotował jeden z tekstów "Sięgać poza. O
etnografii twórczej i otwierającej, eksperymencie artystycznym i przyszłości".
Spotkanie autorskie z dr. hab. Jakubem Morawcem
7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Humanistycznej odbyło się spotkanie autorskie z dr. hab. Jakubem Morawcem mediewistą, adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Historii Średniowiecza). Opowiedział on
o swojej książce „Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji
ówczesnych skaldów”.
Stypendia miejskie dla studentów
8 grudnia 2017 r. 73 studentów toruńskich uczelni wyższych odebrało z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego
oraz przewodniczącego Rady Miasta Marcina Czyżniewskiego, decyzję o przyznaniu stypendium na rok 2017/18.
Wśród nich znalazło się aż 13. studentów naszego Wydziału. Pełna lista wyróżnionych studentów znajduje się w
serwisie WWW WNH (https://www.wnh.umk.pl/wiadomosci/?id=20171218145253)
Dyplomatorium
8 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów naszego Wydziału. Zdjęcia z wydarzenia można
obejrzeć na stronie Programu „ABSOLWENT” UMK.
IX Seminarium Gwiazdkowe
19 grudnia 2017 r. w Instytucie Archeologii odbyło się IX Seminarium Gwiazdkowe, podczas którego pracownicy i
doktoranci zaprezentowali wyniki swoich badań w 2017 roku. Przed rozpoczęciem obrad została wręczona,
przyznawana corocznie przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich, nagroda im. Romana Jakimowicza za
najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii. W 2017 roku otrzymała ją mgr Alicja Zalewska za
pracę pt. „Groby szkieletowe kultury łużyckiej na terenie Polski w młodszej epoce brązu i w początkach epoki
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żelaza”, zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Gackowskiego. Seminarium było też okazją do wręczenia
dyplomów i nagród studentom i doktorantom za udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń naukowych
odbywających się w Instytucie oraz za zaangażowanie w promowaniu toruńskiej archeologii.
Wizyta licealistów z Więcborka
Uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku odwiedzili Wydział Nauk Historycznych 8 grudnia
2017 r. Wysłuchali oni wykładu przygotowanego przez dr hab. Jarosława Centka pt.: "Taktyka i technika w II wojnie
światowej" oraz zwiedzili budynek Collegium Humanisticum.
Naukowcy z Zakładu Historii Nowożytnej IHiA w jury
Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK i dr hab. Agnieszka Wieczorek z Zakładu Historii Nowożytnej IHiA weszli
w skład jury i wzięli udział w obronie rozprawy doktorskiej Damiena Malleta, dotyczącej postaci i pism Pierre’a des
Noyers, sekretarza królowej Ludwiki Marii przygotowanej w ramach co-tutelle de thése między Université de
Bordeaux Michel Montaigne i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (promotorzy: prof. Michel Figeac, dr
hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK). Obrona odbyła się 9 grudnia 2017 r.
„Wieczory Toruńskie”
14 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie z cyklu „Wieczory Toruńskie”, którego gościem był emerytowany
wykładowca naszego Wydziału - prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski. Wraz z dr. Tomaszem Krzemińskim
opowiadał o „Gazecie Toruńskiej” w latach 1867-1921. „Wieczory…” są organizowane przez Towarzystwo
Miłośników Torunia i Książnicę Kopernikańską, by przybliżać dzieje Torunia i jego mieszkańców.
Spotkanie bożonarodzeniowo-noworoczne
19 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie bożonarodzeniowo-noworoczne pracowników Instytutu Historii i
Archiwistyki. Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK wraz zaproszonymi gośćmi opowiedział o próbach
„wskrzeszania” staropolskich przepisów kulinarnych na wigilijne potrawy - niektórych z nich można było nawet
skosztować. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego łamania się opłatkiem.
Dar Profesora Roderyka Langego
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej wzbogaciła się o kolejny dar. Do końca 2017 roku do jednostki trafiły
liczne tytuły polskich i angielskich czasopism etnologicznych, specjalistyczne periodyki i encyklopedie. Kolejna partia
bogatego księgozbioru jest częścią przekazywanego od roku 2015 daru Profesora Roderyka Langego, którego wola
jest kontynuowana pomimo jego śmierci w marcu 2017 roku.
Toruń w Vistuliadzie
W 8. odcinku Vistuliady, wyemitowanym w grudniu przez TVP Kultura, wystąpił w roli eksperta dr Rafał KleśtaNawrocki z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Program Vistuliada prezentuje niezwykłą podróż artystki
Cecyli Malik i dziennikarki Małgorzaty Niecieckiej Mac wzdłuż Wisły. Program stanowi także dokumentację działań
związanych z Rokiem Rzeki Wisły 2017. Odcinek 8 został zrealizowany w Toruniu i dotyczy między innymi flisackich
historii miasta. Odcinek do obejrzenia na vod: https://vod.tvp.pl/video/vistuliada,09122017,35117505.
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Przystanek Książka
Zakończyła się trzecia edycja Przystanku Książka – wydarzenia promującego czytelnictwo, organizowanego przez
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu. Inicjatywa
miała na celu zachęcenie mieszkańców Torunia do sięgnięcia po lekturę. Każdy kto odbył podróż tramwajem typu
„Swing” w dniach 4-18 grudnia 2017 r. miał okazję posłuchać najpopularniejszych cytatów i aforyzmów autorstwa
m.in. Jana Sztaudyngera, Stanisława Jerzego Leca czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W tym okresie w
autobusach MZK wywieszono plakaty przedstawiające półki z książkami. Umieszczono na nich specjalne kody, po
zeskanowaniu których można było pobrać wybrane książki za pomocą telefonu.
Dr Kalniuk o Bożym Narodzeniu w radiu
Dr Tomasz Kalniuk z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej był gościem Polskiego Radia PIK. W audycji
Roberta Erdmanna, wyemitowanej 22 grudnia 2017 r., opowiadał o tradycjach i współczesności Bożego Narodzenia
na przestrzeni wieków. Audycja do odsłuchania pod linkiem: http://www.radiopik.pl/150,49,22-grudnia-2017&sp=1

DOKTORATY
Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia:


Adam Piekarski - Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki. Konteksty i następstwa polityczno-historyczne
i kulturowe; promotor: dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK; data nadania stopnia: 12 grudnia 2017.

NOWE PUBLIKACJE


Londyńska reduta, t. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t. 2: Prezydenci RP na Uchodźstwie i działalność
polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania,
Zbigniew Girzyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.



Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie - indywidualny przypadek historiograficzny, red. Piotr Oliński, Wojciech
Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

IN MEMORIAM
Elżbieta Kostowska-Watanabe
14 grudnia 2017 r. zmarła dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe, oddany pracownik Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej, autorka wielu publikacji z zakresu problematyki równości społecznej, kulturowych aspektów
zarządzania, społecznych ról kobiet w wielokulturowych społecznościach, obcości etnicznej i kulturowej.
Pogrzeb miał miejsce 21 grudnia 2017 r. w Pabianicach.
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Elżbieta Kostowska-Watanabe urodziła się 25 stycznia 1948 r. w Pabianicach. Ukończyła studia socjologiczne w
Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i została zatrudniona na stanowisku asystenta. W 1978 r.
obroniła w IS UW pracę doktorską „Idea równości społecznej“ i otrzymała stanowisko adiunkta. W 1979 r.
wyjechała do Japonii, gdzie w latach 1985-2003 zatrudniona była jako wykładowca socjologii na Uniwersytecie
Chuo (w Instytucie Socjologii na Wydziale Literatury) w Tokio, a także na Uniwersytecie Chiba i Uniwersytecie
Rikkyo. W Tokio brała udział w pracach grupy badawczej – temat „Świadomość równości społecznej w
społeczeństwie Japonii”, pod kierunkiem prof. A. Ishikawy. Była również wieloletnim członkiem japońskiego
Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kobietami (jap. Kokusai Josei Gakkai) i brała udział w jego pracach
badawczych. Oprócz tego była jedną z założycielek pierwszej polonijnej organizacji w Japonii – Klubu Polskiego i
pełniła przez 2 lata funkcję prezesa Klubu. Przez 3 lata była redaktorem dwumiesięcznika „Gazeta Klubu Polskiego w
Japonii”, pisma znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po powrocie do Polski w 2003 r.
została zatrudniona w Katedrze Etnologii UMK, od 2006 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2010 pełniła
funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2008-2011 była kierownikiem
kilkuosobowego zespołu badawczego, realizującego temat „Japonia w procesie przemian”, na który otrzymała grant
MNiSW. Była także opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Języka i Kultury Japońskiej WAFU.

Opracowanie:
dr Emilia Ziółkowska, mgr Alina Sosnowska, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, mgr Piotr Rudera, mgr Krystian Chyrkowski,
mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Przemysław Krysiński.
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