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BIULETYN WNH   

 

Nr 13/2017 (listopad) 

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 Kleśty-

Nawrockiego - 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. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zaproszenie do współpracy z PAP 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zintensyfikował współpracę z Polską Agencją Prasową w zakresie 

upowszechniania wyników badań w portalu PAP „Nauka w Polsce”. Portal chce regularnie publikować materiały 

popularnonaukowe o badaniach podejmowanych na naszej uczelni. PAP jest zainteresowany badaniami, które mogą 

zainteresować średnio wykształconego odbiorcę, a więc przede wszystkim badania z możliwością praktycznego 

wykorzystania, ale nie tylko. Ważne jest wcześniejsze nieupowszechnienie informacji o badaniach. Nie chodzi tutaj o 

to, by wyniki badań nie były wcześniej prezentowane w artykułach w czasopismach naukowych, na konferencjach 

naukowych, czy nie były wcześniej zgłaszane do finansowania w konkursach. Chodzi o to, by informacje na ich 

temat nie były wcześniej publikowane w mediach. PAP nie stawia żadnych warunków dotyczących takich kwestii 

jak: uzyskanie finansowania dla badań czy publikacja w wysokopunktowanych czasopismach. Są to okoliczności 

sprzyjające publikacji na dany temat, ale nie jej warunki konieczne. Mogą to być zarówno badania we wstępnej fazie, 

jak i niedawno zakończone. Sprawy techniczne, takie jak opracowanie materiału pod względem merytorycznym i 

językowym leżą po stronie serwisu. Zadaniem naukowców jest wyłącznie spotkanie z dziennikarzem PAP-u i krótka 

(najwyżej godzinna) rozmowa na temat własnych badań (z możliwością autoryzacji). Propozycje tematyki artykułów 

można zgłaszać do Zespołu Prasowego UMK (tel. 669904180, mail: ewawabe@umk.pl). 

 

 

NOMINACJE, NAGRODY I JUBILEUSZE 

 

Kierownik Pracowni Studiów Lokalnych i Regionalnych 

Z dniem 1 listopada br. Rektor UMK powołał dr. Rafała Kleśtę-Nawrockiego na kierownika Pracowni Studiów 

Lokalnych i Regionalnych, będącej jednostką organizacyjną Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Zadaniem 

Pracowni jest prowadzenie studiów (w tym badań terenowych i rozważań teoretycznych) nad kulturą wsi, 

miasteczek, wielkomiejskich dzielnic i przedmieść, miast, aglomeracji, regionów oraz innych przestrzeni osadniczych, 
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a także koordynacja prowadzonych badań i podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy na tę 

działalność. 

 

Jubileusz  dziewięćdziesiątych urodzin prof. dr. hab. Janusza Bieniaka 

20 listopada br. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się uroczystość z okazji dziewięćdziesiątych urodzin prof. dr. 

hab.  Janusza Bieniaka - mediewisty, specjalisty nauk pomocniczych historii, wieloletniego wykładowcy na UMK. 

 

Medal dla Zakładu Historii XX wieku  

27 listopada br. jednym z punktów obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego było 

uhonorowanie Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-

Pomeraniensis Zakładu Historii XX wieku IHiA. Medal przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, 

organizacjom oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności 

na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców. 

 

Nagroda dla dr hab. Agnieszki Noryśkiewicz 

Dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz z Instytutu Archeologii otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko 

punktowane publikacje naukowe. Artykuł pt. „Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas 

climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland” ukazał się w 

Quaternary Science Reviews (t. 158, 2017. s. 94–106; Impact Factor ISI: 4.797; punktacja MNiSW: 45.000). 

 

Dr Kołyszko członkiem Polish American Numismatic Society 

Dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii został członkiem honorowym Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego (Polish American Numismatic Society) w USA, zrzeszającego kanadyjskich i amerykańskich 

numizmatyków, w tym także polskiego pochodzenia. 

 

Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska w Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, została powołana przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w skład Rady ds. Niematerialnego 

Dziedzictwa Kulturowego. 

 

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Prof. dr hab. Krzysztof Pomian, wieloletni pracownik Katedry Historii Sztuki i Kultury, znalazł się wśród czterech 

wybitnych uczonych, którzy otrzymali najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju - Nagrodę Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej 2017. Prof. dr hab. Krzysztof Pomian został doceniony w obszarze nauk humanistycznych i 

społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury 

europejskiej. Nagrodą FNP zostały uhonorowane publikacje prezentujące interdyscyplinarne badania Profesora w 

zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu 

kolekcjonerstwa na życie intelektualne.  
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Uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, otrzymał akt nadania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalizacji: 

historia architektury i budownictwa. Uprawnienia te nadane zostały do 31 grudnia 2020r.  

 

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Łączność konspiracyjna 1939-1945 

W dn. 16-17 listopada br. w toruńskim Dworze Artusa odbyła się XXVII sesja Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - 

konferencja „Łączność konspiracyjna 1939-1945”, zorganizowana przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej przy 

wsparciu m.in. Wydziału Nauk Historycznych i Instytutu Historii i Archiwistyki. 

 

Zamki – signum temporis medii aevi  

W dn. 9–10 listopada br. w Instytucie Archeologii odbyła się kolejna konferencja naukowa pt. „Zamki – signum 

temporis medii aevi”, organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. 

Konferencja dedykowana była pamięci prof. Leszka Kajzera i dotyczyła problematyki badań casteologicznych, 

zamków i warowni średniowiecznych w Polsce i Europie.  

 

Doktorant na konferencji w Skopje 

Doktorant Zakładu Historii Starożytnej IHiA mgr Tomasz Sińczak w dn. 17-18 listopada br. wziął udział w obradach 

5th International Scientific Symposium „’Days of Justinian I’. Byzantium and the Slavs: Medieval and modern 

Perceptions and Receptions”, odbywających się w stolicy Macedonii - Skopje. Wygłosił tam referat: „Phocas, Slavs 

and the geopolitical crisis of Empire”, w którym przedstawił historię sytuacji politycznej Cesarstwa po upadku 

systemu bezpieczeństwa granic w 602 roku i próby jego odbudowy. Tegoroczne sympozjum miało charakter 

jubileuszowy i zgromadziło największą do tej pory liczbę uczestników z całego kontynentu, a zorganizowali je 

wspólnie Uniwersytet Euro-Balkan i Uniwersytet Boloński (przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury 

Republiki Macedonii, Miasta Skopje i Ambasady Republiki Włoch). 

 

XXI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2016–2017 

Instytut Archeologii i Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy współudziale Muzeum Okręgowego im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz Muzeum w Brodnicy byli 

organizatorami „XXI Sesji Pomorzoznawczej za lata 2016–2017”, która odbyła się w dniach 22–24 listopada br. 

Konferencja dedykowana była prof. Władysławowi Łosińskiemu – wybitnemu badaczowi wczesnośredniowiecznego 

Pomorza. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 

Piotr Całbecki. W obradach uczestniczyło około 250 osób, w tym liczne grono pracowników Instytutu Archeologii; 

wygłoszono 74 referaty i 50 komunikatów, zaprezentowano też 8 posterów. Gośćmi uroczystości byli JM Rektor 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jacek Woźny, Prodziekan Wydziału Nauk 

Historycznych – dr Jacek Rakoczy, emerytowani profesorowie archeologii – prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. 

dr hab. Jadwiga Chudziakowa, prof. dr hab. Andrzej Kola, a także mgr Aleksandra Szymańska-Bukowska – jedna 
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z inicjatorek pierwszej Sesji Pomorzoznawczej, a ponadto Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków – Sambor Gawiński. W konferencji uczestniczyli także wybitni badacze z zakresu archeologii – prof. dr 

hab. Dobrochna Jankowska, prof. dr hab. Jacek Kabaciński, prof. dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej 

Kowalski, prof. dr hab. Henryk Machajewski. W gronie gości znalazła się też córka prof. W. Łosińskiego – pani Maria 

Zielewicz z rodziną. XXI Sesję Pomorzoznawczą wzbogaciło kilka wydarzeń towarzyszących. Wśród nich znalazły się 

ekspozycje w Oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu („Muzeum Historii Torunia” i „Muzeum Toruńskiego 

Piernika”). W Instytucie Archeologii natomiast dostępne były: wybrane zbiory pozamuzealne (Gabinet Zabytków), 

wystawy: „Obraz prehistorii w brązie. Sztuka situl Novego mesta” (własność Muzeum Okręgowego w Toruniu) oraz 

„Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Historia i teraźniejszość (1946–2010)”, a także plenerowa 

prezentacja replik prahistorycznych i wczesnohistorycznych obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Wśród 

uczestników konferencji rozprowadzane były nieodpłatnie publikacje przekazane przez instytucje zajmujące się 

archeologią Pomorza.  

 

V TEKA: Człowiek - kobieta i mężczyzna 

25 listopada br. na Wydziale Teologicznym odbyła się piąta edycja Teologiczno - Etnologicznej Konferencji 

Akademickiej, organizowanej corocznie dzięki współpracy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Wydziału 

Teologicznego. Temat tegorocznego spotkania to: ,,Człowiek - kobieta i mężczyzna". W ramach czterech paneli 

dyskusyjnych uczestnicy dyskutowali na temat kulturowych i religijnych wizji jednostki ludzkiej widzianej z 

perspektywy płci. W organizację konferencji zaangażowali się członkowie Koła Naukowego Studentów i 

Doktorantów Etnologii i Antropologii Kulturowej. 

 

Wizualizacja i wirtualna rekonstrukcja dziedzictwa archeologicznego 

Od 26 do 29 listopada br. zespół z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii uczestniczył w konferencji 

pt. „VirtualArch – Best practices in visualization and virtual reconstruction of hidden archaeological heritage”, 

odbywającej się w ramach projektu pt. „VirtualArch – Visualize to Valorise – For better utilisation of hidden 

archaeological heritage in Central Europe”. Celem projektu jest waloryzacja ukrytego dziedzictwa kulturowego. 

Efektem końcowym będą aplikacje, które dzięki wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości umożliwią 

szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego, na co dzień niedostępnego. W pierwszym dniu konferencji 

przedstawione zostały prezentacje dotyczące wirtualnej rzeczywistości oraz modelowania 3D. Następnego dnia 

odbywał się objazd naukowy do Dipoldiswalde (jednego ze stanowisk archeologicznych będących przedmiotem 

projektu), pod którym rozciąga się sieć średniowiecznych kopalń. Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest 

udostępnienie kopalń do ruchu turystycznego, dlatego wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jest jedynym 

sposobem na pokazanie tych stanowisk społeczeństwu. Po inspirującej wycieczce odbyło się spotkanie partnerów 

projektu, w trakcie którego omawiano zadania i strategie działań na przyszłe miesiące. W projekcie oprócz Instytutu 

Archeologii UMK uczestniczą także: Saksoński Instytut Dziedzictwa, Fundacja Bruno Kesslera z Włoch, Muzeum 

Historii Naturalnej w Wiedniu wraz z kopalnią w Hallstatt, Czeska Akademia Nauk, Instytut Dziedzictwa 

Kulturowego z Trento, Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Centrum Ochrony Dziedzictwa 

Archeologicznego Lubljana, Słowacka Akademia Nauk, Miasto Puck i Miasto Zadar.  

 

 



 
www.wnh.umk.pl    5 

 

WYKŁADY 

 

Gość z Japonii 

Pracownia Studiów Azjatyckich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wraz z Katedrą Teorii Kultury WPiSM 

UMK i Zakładem Japonistyki WF UMK  zaprosiły na wykłady prof. Hitoshiego Yamadę z Uniwersytetu Tohoku 

(Tohoku Daigaku). Gość z Japonii w dniach 16, 17 i 20 listopada br., wygłosił aż trzy wykłady: „To eat, or not to eat, 

that is the question: On food preference and avoidance”, ”Aspects of the Ainu culture: Shamanism, caranke, and the 

master of animals”, „Eel, crab and deluge: Folk narratives of flood in Japan and their parallels in Eastern Asia”. Ich 

tematyka koncentrowała się na różnych aspektach kultury japońskiej. Wykłady cieszyły się dużą popularnością i 

zgromadziły liczne grono słuchaczy. 

 

Między Dreznem a Warszawą (…) 

29 listopada br. odbył się kolejny wykład w ramach Wszechnicy Akademickiej. Tym razem uczniowie toruńskich 

szkół wysłuchali wykładu dr hab. Agnieszki Wieczorek, zatytułowanego „Między Dreznem a Warszawą. Podróże 

króla Augusta III”. 

 

 

BADANIA, PROJEKTY, STAŻE 

 

Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej (…) 

Wśród laureatów konkursu OPUS 13, ogłaszanego przez NCN, znalazł się prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki z 

Instytutu Archeologii z zespołem badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i innych ośrodków. W ramach 

przyznanych funduszy (899 510 zł) zostanie zrealizowany projekt pt. „Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i 

dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne”. Jego celem będzie zbadanie znaczenia społecznego, religijnego, 

militarnego i społecznego koni, a także ich zróżnicowania ze względu na tzw. morfotypy („rasy”), formy użytkowe 

oraz miejsca pochodzenia. To pierwszy w Polsce i wyjątkowy w skali Europy projekt dotyczący wymienionego 

gatunku, w którym zostaną wykorzystane klasyczne metody archeozoologiczne, molekularne (genetyczne, 

izotopowe) i z zakresu medycyny weterynaryjnej. 

 

 

AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 

 

Wykład prof. dr. hab. Eugeniusza Cezarego Króla 

23 listopada br.  w Instytucie Historii i Archiwistyki gościł prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król, który w ramach cyklu 

„O tym się nie mówi…” zaprezentował wykład pt. „Fenomen „biblii nienawiści” - wokół polskiej edycji „Mein Kampf”. 

Cykl jest inicjatywą Koła Naukowego Badaczy Białych Plam. 

 

60-lecie powstania Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów 

23 listopada br. w toruńskim klubie Latino członkowie Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów świętowali 60-

lecie powstania Koła oraz dokonali otrzęsin studentów I roku archiwistyki i zarządzania dokumentacją. 
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MRU i jego tajemnice 

28 listopada br.  Wojskoznawcze Koło Naukowe zorganizowało spotkanie poświęcone Międzyrzeckiemu Rejonowi 

Umocnionemu „MRU i jego tajemnice”, które poprowadził Kamil Mirowski - student UMK i przewodnik po MRU. 

 

Historycy sztuki w stolicy 

29 listopada br. członkowie Koła Naukowego Historyków Sztuki i Kultury wraz z dr Katarzyną Krupską wzięli udział 

w wyjeździe naukowym do Warszawy, gdzie zwiedzili Dom Aukcyjny "Desa", Galerię Sztuki "Monopol", Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków oraz Muzeum Narodowe. 

 

 

POLSKA MISJA HISTORYCZNA 

 

Biuletyn PMH 

Rocznik "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" (ISSN: 2083-7755, 

2391-792X) został wysoko oceniony przez specjalistów Index Copernicus International. Na liście czasopism 

naukowych tej instytucji (ICI Journals Master List) dla 2016 roku czasopismo to otrzymało 88.01 punktów. 

"Biuletyn" jest najwyżej ocenionym przez ICI czasopismem historycznym, wydawanym przez Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Goście w PMH 

W listopadzie br. Polska Misja Historyczna gościła w Würzburgu pięciu polskich naukowców, w tym trzech 

pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (z Wydziału Nauk Pedagogicznych). Pełna lista stypendystów i gości 

znajduje się na stronie PMH. 

 

Granty i stypendia 

W ogłoszonym w październiku br. konkursie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na granty na wyjazdy 

zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych, związanych z realizacją projektów 

badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2018 roku, wzięło udział 35 pracowników naukowych i 

doktorantów naszej Uczelni. Wyniki konkursu poznamy w grudniu br. 

W listopadzie br. został ogłoszony konkurs na stypendia ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii. Termin 

składania wniosków upływa 15 grudnia br. 

 

Seminarium naukowe 

W dn. 23-27 listopada br. w Bad Kissingen (Niemcy) odbyło się seminarium naukowe pod tytułem "Hus – Heß – 

Honterus. Reformationen und Reformatoren zwischen West und Ost im Kommunikationsnetzwerk des Reichs". 

Seminarium zorganizowane zostało przez Haus des Deutschen Ostens we współpracy z Polską Misją Historyczną 

oraz Katedrą bawarskiej i frankońskiej historii regionalnej na Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i 

Norymberdze. Bliższe informacje na stronie PMH. 
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INNE WYDARZENIA 

 

Promocja książki 

7 listopada br.  w Bibliotece Humanistycznej miało miejsce spotkanie autorskie z wydawcami książki „Listy Jakuba 

Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1717-1726)”: prof. dr. hab. Kazimierzem 

Maliszewskim i dr. hab. Adamem Kucharskim (obaj z Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze IHiA), przy 

współudziale recenzenta pracy - prof. dr. hab. Jerzego Dygdały. 

 

Mennonici w okolicach Torunia w XVI-XX wieku 

23 listopada br.  w Książnicy Kopernikańskiej odbyło się spotkanie z cyklu „Wieczory Toruńskie”, podczas którego dr 

Michał Targowski z Zakładu Historii Gospodarczej IHiA wygłosił odczyt „Mennonici w okolicach Torunia w XVI-XX 

wieku”. Cykl poświęcony jest dziejom Torunia i jego mieszkańców. 

 

Mediewistyczny piątek 

24 listopada br. dr hab. Adam Szweda, prof. UMK i dr Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki wzięli 

udział w „mediewistycznym piątku” - cyklicznym przedsięwzięciu organizowanym przez Wydział Filozoficzny 

Uniwersytetu Masaryka w Brnie, na którym przedstawili referaty poświęcone Zakonowi Krzyżackiemu w Prusach. 

 

Migranci wbrew swej woli (Debata Czwartkowa) 

27 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Czwartkowe. Wydarzenie połączone było z promocją 

polskiego wydania książki "Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii 

Zachodniej" autorstwa dr Swietłany Muliny - docenta Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. 

Dostojewskiego. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzykulturowej w Toruniu. Poprowadzili je dr hab. Wojciech 

Olszewski, prof. UMK oraz mgr Michał Antonowicz. 

 

Film na podstawie książki prof. Sienkiewicza 

Na podstawie książki prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza "Artyści Andersa. Uratowani z nieludzkiej ziemi" 

zrealizowano film dokumentalny pt. "Artyści Andersa" w reżyserii Rafała Brylla. 

 

Studia w bazie BUR 

Studia Podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją, realizowane w Instytucie Informacji 

Naukowej i Bibliologii, zostały włączone do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Baza pełni rolę platformy, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią 

ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in. studia podyplomowe, kursy, mentoring, coaching), w tym te 

współfinansowane ze środków publicznych i z funduszy europejskich. Dzięki jej funkcjonalnościom uczelnie, firmy 

szkoleniowe i doradcze uzyskują możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą 

wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) kursy, studia i szkolenia itp. 
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DOKTORATY 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia:  

 Magdalena Renata Górka - Czasopisma edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie redagowane przez 

Aleksandrę Podhorodecką w latach 1970-2006; promotor: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk; data 

nadania stopnia: 14 listopada 2017  

 Marcin Stanisław Pędich - Kultura narodowa i organizacyjna w przestrzeni bibliotek. Studium porównawcze 

na przykładzie bibliotek akademickich w Polsce i Niemczech oddanych do użytku po 1989 roku; promotor: dr 

hab. Tomasz Kruszewski; data nadania stopnia: 14 listopada 2017 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia:  

 Radosław Krajniak - Prałaci i kanonicy warmińskiej kapituły katedralnej do 1466 roku. Studium 

prozopograficzne; promotor: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński; data nadania stopnia: 14 listopada 2017 

 Lech Andrzej Walkiewicz - Od „Tajemnic Puszkarskich” do traktatu Siemienowicza. Rozwój wiedzy 

artyleryjskiej w państwie polsko-litewskim od połowy XVI do połowy XVII wieku w świetle traktatów 

artyleryjskich i ogólnowojskowych; promotor: prof. dr hab. Aleksander Smoliński; data nadania stopnia: 14 

listopada 2017 

 

 

 NOWE PUBLIKACJE 

 

 Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. Andrzej Radzimiński, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i 

Kierownictwa "Dom Organizatora", 2017. 

 Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki: studia i materiały, red. Andrzej Aksamitowski, Piotr 

Chrobak, Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Aleksander Smoliński, Henryk Walczak, Andrzej 

Wojtaszak, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017.  

 600 lat Sztumu: studia z dziejów miasta i parafii św. Anny, red. ks. Andrzej Starczewski, Radosław Biskup, 

Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2017. 
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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. 


