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BIULETYN WNH   

 

Nr 16/2018 (luty) 

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. 

 

 

 

NOMINACJE, NAGRODY i JUBILEUSZE 

 

Nominacja profesorska 

29 stycznia br. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Ewie Głowackiej, prof. UMK tytuł naukowy profesora nauk 

humanistycznych. 

Ewa Głowacka pełni funkcję dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii. Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się wokół oceny jakości zasobów i usług biblioteczno-informacyjnych, metodologii badań informatologii 

i bibliotekoznawstwa oraz indywidualnej przestrzeni informacyjnej pracowników naukowych i studentów. Jest 

autorką czterech książek, z których najnowsze to "Kultura oceny w bibliotekach: obszary, modele i metody badań 

jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych" z 2015 r. oraz "Mechanisms of the Formation and 

Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities" z 2017 r. (we współpracy z Mirosławem Górnym, 

Małgorzatą Kisilowską i Zbigniewem Osińskim). Ponadto jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz redaktorem 

kilku prac zbiorowych. 

 

Prof. Mieczysław Wojciechowski członkiem honorowym TNT 

26 lutego br. podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Naukowego w Toruniu 

prof. dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu - emerytowanemu wykładowcy Instytutu Historii i Archiwistyki - 

został nadany tytuł członka honorowego TNT. 

 

Awans profesorski 

27 lutego br. Rektor UMK wręczył naukowcom nominacje na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. 

Wśród nauczycieli akademickich, którzy zostali zatrudnieni (od 1 lutego 2018 r.) na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego znalazła się dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska z Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibliologii. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dyscyplinie 

bibliologia i informatologia. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych. Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się wokół mediów i usług informacyjnych, adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem 
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społecznym, wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury oraz promocji instytucji 

kultury. Jest autorką trzech książek, z których najnowsza to „Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” (Toruń 2016). Ponadto jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz redaktorem kilku prac zbiorowych. 

 

 

INNE WYDARZENIA 

 

W zarządzie TNT 

Naukowcy naszego wydziału zasiądą we władzach Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kadencji 2018-2020. 

Wybory nowego zarządu stowarzyszenia odbyły się 26 lutego br. Pracami Towarzystwa Naukowego w Toruniu 

pokierują m.in.: 

 prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, kierownik Zakładu Historii Krajów Bałtyckich – prezes, 

 dr hab. Krzysztof Kopiński, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki - sekretarz generalny, 

 prof. dr hab. Roman Czaja, kierownik Zakładu Historii Średniowiecza i Pracowni Atlasu Historycznego Miast 

- członek Zarządu. 

 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz w Radiowej Trójce 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz był gościem audycji „Historie jak z książki”, wyemitowanej 5 lutego br. w 

Programie Trzecim Polskiego Radia, gdzie  opowiadał o swojej książce „Artyści Andersa”. 

 

Promocja albumu i wystawy autorstwa prof. Jana Wiktora Sienkiewicza 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz wziął udział w spotkaniu promującym album Jego autorstwa pt. „Artyści 

Andersa”, które odbyło się 17 lutego br. w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Prezentacja 

albumu została połączona z wystawą „Artyści Andersa”, zrealizowaną według scenariusza prof. Sienkiewicza. 

 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz gościem Ambasadora RP w Londynie 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz był gościem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej – dr. Arkadego Rzegockiego 

w ambasadzie Polski w Londynie. Spotkanie odbyło się 16 lutego br. i dotyczyło prezentacji albumu „Artyści 

Andersa”, którego autorem jest prof. Sienkiewicz. 

 

Wystawa „9 wspaniałych. Sztuka polska w Wielkiej Brytanii“ w Muzeum Uniwersyteckim 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz wygłosił wykład na temat katalogów dzieł polskich artystów podczas wernisażu 

wystawy „9 wspaniałych. Sztuka polska w Wielkiej Brytanii“, otwartej 21 lutego br. w Muzeum Uniwersyteckim 

UMK.  

 

Promocja WNH w Iławie 

Doktoranci Monika Stecyk i Szymon Stenka 27 lutego br. w ramach promocji oferty edukacyjnej WNH wygłosili w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie wykłady na temat: "Europejskie malarstwo 

nowożytne w zbiorach polskich" oraz "Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę!, czyli jaki święty na 

krucjatę!". 
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Wystawa: Misjonarz ze Śląska o. Paul Joachim Schebesta SVD 

Do 13 lutego br. w holu głównym Collegium Humanisticum trwała wystawa "Misjonarz ze Śląska o. Paul Joachim 

Schebesta SVD (1887-1967) - pionier badań wśród Pigmejów i Negrytów". Wystawa zorganizowana przez Katedrę 

Etnologii i Antropologii Kulturowej prezentowała sylwetkę Paula Schebesty, etnologa i językoznawcy, badacza 

afrykańskich Pigmejów i Negrytów z Południowo-Wschodniej Azji. Zamysłem wystawy było spojrzenie na postać 

Schebesty jako pochodzącego z ziemi śląskiej i podzielającego doświadczenie mniejszości, potrafiącego z wielkim 

otwarciem i empatią prowadzić badania wśród diametralnie obcych mu ludów. Ekspozycję udostępniono dzięki 

współpracy z Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie. Na wystawie wykorzystano zdjęcia 

autorstwa Schebesty, pochodzące z Archiwum Instytutu „Anthropos" w Sankt Augustin k. Bonn (Niemcy). 

 

Immatrykulacja studentów historii 40+ 

26 lutego br. odbyła się immatrykulacja osób przyjętych w ramach naboru śródrocznego na kierunek historia, 

specjalność historia regionalna (historia 40+). Podczas rekrutacji przyjęto 111 osób. 

 

Staże studenckie na WNH 

27 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości otrzymania płatnych staży w 

ramach projektu „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-2019)”. 

Staże są adresowane do studentów ostatnich czterech semestrów na studiach I i II stopnia. Druga edycja programu 

będzie realizowana w latach 2018-2019 i obejmie – podobnie jak w poprzedniej odsłonie – studentów wszystkich 

kierunków naszego Wydziału. Dla uczestników programu przewidziane jest wynagrodzenie oraz środki na pokrycie 

kosztów mieszkania i dojazdów w trakcie stażu.  

 

TSB na Facebooku 

Z okazji 10 rocznicy wydawania przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii czasopisma pt. „Toruńskie Studia 

Bibliologiczne” uruchomiony został oficjalny profil na Facebooku. 

 

Artykuł dr Sudoł-Procyk w wydawnictwie oxfordzkim 

Dr Magdalena Sudoł-Procyk, przy współautorstwie Janusza Budziszewskiego, Macieja Krajcarza, Michała 

Jakubczaka i Michała Szubskiego, opublikowała rozdział pt. „The Chocolate Flint Mines in the Udorka Valley 

(Częstochowa Upland) – a Preliminary Report on the Field and Lidar Surveys”, w monografii pt. „Between History 

and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech” pod red. D. H. Werra i M. Woźny, wydanej w Oxfordzie przez 

Archaeopress Archaeology. 

 

Wyjazd naukowo-dydaktyczny do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy 

Studenci i doktoranci archeologii uczestniczyli w wyjeździe naukowo-dydaktycznym do Muzeum Okręgowego im. 

Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jego celem było zwiedzanie wystawy pt. „Domasław – Nekropolia 

arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII–VI w. p.n.e.)”, przygotowanej ze zbiorów Zespołu Badań Ratowniczych 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Miejskiego Wrocławia. 
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DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 

 

Warsztaty rogownicze 

9 lutego br. w Instytucie Archeologii odbyły się pierwsze warsztaty rogownicze, zorganizowane przez Studenckie 

Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza. Zajęcia poprowadził przedstawiciel Muzeum Archeologicznego w Biskupinie –

 mgr Albin Sokół. Osoby biorące w nich udział, własnoręcznie wykonały przedmioty kościane – igły. Podczas zajęć 

studenci dowiedzieli się, jakimi metodami zmiękczano i obrabiano kość i poroże w pradziejach oraz jakie przedmioty 

z tych surowców wytwarzano. W warsztatach wzięli udział studenci i doktoranci archeologii. Przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane w ramach umowy o współpracy naukowej i popularyzatorskiej między Muzeum 

Archeologicznym w Biskupinie a Instytutem Archeologii. 

 

 

POLSKA MISJA HISTORYCZNA 

 

Stypendia PMH 

W lutym został rozstrzygnięty konkurs na stypendia Polskiej Misji Historycznej, na pobyt badawczy w Würzburgu w 

2018 roku, ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna (w 

skład której wchodzą członkowie Rady Naukowej Misji) przyznała 16 półmiesięcznych stypendiów. Wśród 

laureatów konkursu są pracownicy naukowi i doktoranci naszego Wydziału: 

 mgr Kamil Anduła 

 dr Katarzyna Krupska 

 dr hab.  Magdalena Niedzielska, prof. UMK 

 dr Przemysław Waszak 

 

Stypendia otrzymali także pracownicy i doktoranci innych uczelni: 

 dr Marcin Böhm, Uniwersytet Opolski 

 dr Agnieszka Chłosta-Sikorska,  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 dr Anna Fiń, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 mgr Piotr Goltz, Uniwersytet Warszawski 

 dr Krzysztof Kloc, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 dr Laura Koba, Uniwersytet Jagielloński 

 dr Bartłomiej Łyczak, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 

 dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 dr Anna Penkała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 dr hab. Robert Suski, Uniwersytet w Białymstoku 

 dr hab. Leszek Zygner, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
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Wystawa w Würzburgu 

Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Würzburgu aktualnie prezentowana jest polsko-niemiecka wystawa 

popularnonaukowa na temat odbudowy miast po II wojnie światowej, zatytułowana "Vielerlei Wiederaufbau - Różne 

drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku". Ekspozycja 

została przygotowana w 2012 roku przez Polską Misję Historyczną we współpracy z licznymi instytucjami i od tego 

czasu była przedstawiana w Polsce i Niemczech: w Würzburgu, Toruniu (w Bibliotece Uniwersyteckiej), Szczecinie, 

Warszawie, Schweinfurcie, Wrocławiu, Krakowie, Aschaffenburgu i Gdańsku. 

 

 

DOKTORATY i HABILITACJE 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 Łukasz Wróbel - Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku; promotor: prof. dr hab. 

Stanisław Roszak; data nadania stopnia: 20 lutego 2018. 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia: 

 Agata Bernaś - Audiodeskrypcja oraz jej wykorzystanie w dostępie osób z uszkodzonym wzrokiem do informacji 

oraz świata kultury i sztuki; promotor: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel; data nadania stopnia: 20 

lutego 2018. 

 

 

 NOWE PUBLIKACJE 

 

 Waldemar Rozynkowski, Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950), Toruń: Agencja 

Reklamowa GALL, 2018. 

 

 Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Warszawa: 

Instytut Pamięci Narodowej, 2017. Symposia Archivistica, t. 4.  

 

 W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu, red. Szczepan 

Wierzchosławski, Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017. 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4915

