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BIULETYN WNH   

 

Nr 23/2018 (październik) 

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), dra 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 

 

Stypendium za publikację 

Prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii otrzymał stypendium JM Rektora UMK – prof. dr. hab. 

Andrzeja Tretyna – za publikację pt. „Foraging habitats and niche partitioning of European large herbivores during the 

Holocene: Insights from 3D dental microwear texture analysis” (udział procentowy: 100%), która ukazała się w 

czasopiśmie „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology” (t. 490, 2018, s. 1–13, Impact Factor ISI: 2.375, 

punktacja MNiSW: 35.000). Publikacja jest efektem współpracy Instytutu Archeologii z Instytutem Biologii Ssaków 

Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, dotyczy historii żubra i dużych ssaków łownych na ziemiach polskich i w 

Europie. 

 

Nagroda dla dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK 

W edycji Konkursu im. Hanny Szwankowskiej „Varsaviana 2017-2018”, organizowanego przez Towarzystwo 

Miłośników Historii i Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, 

jedną z siedmiu równorzędnych nagród uzyskała książka autorstwa dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK, 

zatytułowana „Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku”, wydana przez Wydawnictwo 

Naukowe UMK. Uroczystość wręczenia dyplomów honorowych odbyła się 24 października br. w gmachu Biblioteki 

Publicznej m. st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28. 

 

Grant na projekt badawczy 

Dr Inga Głuszek z Instytutu Archeologii otrzymała z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Miniatura 2, 

grant w wysokości 33 576,00 zł. Projekt badawczy pt. „Antyczne Nikonion – analiza i weryfikacja danych z badań 

archeologicznych 1957–2013” ma na celu ocenę zabudowy i układu przestrzennego rejestrowanego na stanowisku. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w formie artykułu w czasopiśmie o wysokiej punktacji. Otrzymana baza danych 

stanie się punktem odniesienia dla opracowania nowych analiz znalezisk z Nikonion.  
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Powołanie prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka – na okres od 1 października do 

31 grudnia br. – w skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów ogłoszonych w ramach programu 

„Wsparcie dla czasopism naukowych”. Do zadań Zespołu będzie należała formalna i merytoryczna ocena składanych 

wniosków oraz przedstawienie ministrowi wyników tej oceny. 

 

Wręczenie nagród 

28 września br. - w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie - odbyło się wręczenie nagród 

laureatom konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2017 w 

Dziedzinie Historii Najnowszej. Laureatem I stopnia został doktorant Zakładu Historii XX wieku mgr Mateusz 

Hübner, którego nagrodzono za pracę magisterską: "<<Pułkownicy>> - rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie 

polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa. 

 

Nagrody za najlepsze prace magisterskie 

Podczas tegorocznej immatrykulacji studentów Wydziału Nauk Historycznych, która odbyła się 3 października br., 

wręczone zostały nagrody za najlepsze prace magisterskie napisane w ubiegłym roku akademickim.  

Wśród absolwentów Instytutu Historii i Archiwistyki pierwsze miejsce zajął mgr Adrian Kryszak za pracę pt. 

„Stosunki Wielkiego Księstwa Litewskiego z Nowogrodem i Pskowem” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Kempa). 

Drugie miejsce zajęli ex aequo: mgr Maciej Stawski za pracę pt. „Fundatorska i duszpasterska działalność 

bernardynów toruńskich w latach 1724-1772” (promotor: dr hab. Adam Kucharski) oraz mgr Regina Dąbkowska za 

pracę pt. „Kobiety w Okręgu Pomorskim Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia <Wolność i Niezawisłość>” 

(promotor: prof. dr hab. Mirosław Golon). Trzecią lokatę uzyskała mgr Paulina Porzeżyńska za pracę pt. „Indeks 

geograficzny do inwentarza kartkowego Dokumentów i listów (Katalog I) w Archiwum Państwowym w Toruniu 

(promotor: prof. dr hab. Mirosław Golon). 

Wśród absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii pierwsze miejsce zajęli ex aequo: mgr Joanna 

Sławkowska za pracę pt. "Promocja prasy kobiecej w Internecie" (promotor: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-

Kruszewska, prof. UMK) oraz mgr Tomasz Książek za pracę pt. "Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości 

użytkowników Internetu" (promotor: dr hab. Małgorzata Kowalska). Drugie miejsce zajęła mgr Żaneta Masłowska za 

pracę pt. „Japońska literatura piękna w Polsce w latach 1945-2010” (promotor: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-

Kruszewska, prof. UMK), a trzecią lokatę uzyskał mgr Sławomir Stępski za pracę pt. "Angielsko-polski i polsko-

angielski słownik terminów językowych w informacji naukowej" (promotor: dr hab. Małgorzata Kowalska).  

 

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

The Power of Taste 

W dniach 5-6 października br. dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK jako kierownik Centrum Dziedzictwa 

Kulinarnego Wydziału Nauk Historycznych, współorganizował międzynarodową konferencję „The Power of Taste. 

Europe at the Royal Table / Potęga smaku. Europa przy królewskim stole”, która odbyła się w Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie. 
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Polska-Ukraina: 100 lat myśli politycznej 

W dniach 12-13 października br. dr hab. Maciej Krotofil z Instytutu Historii i Archiwistyki wziął czynny udział 

w międzynarodowej konferencji naukowej „Polska-Ukraina: 100 lat myśli politycznej”, która odbyła się w Ostrogu na 

Ukrainie. Organizatorami konferencji byli: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Konsulat Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku. Dr hab. Maciej Krotofil podczas obrad wygłosił referat zatytułowany 

„Działalność gen. Jurija Tiutiunnyka i Powstańczo-Partyzanckiego Sztabu Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w 

latach 1920-1921”. 

 

Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacja zbiorów 

W dniach 10-12 października br. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska – forum konserwatorskie, które jest organizowane 

co dwa lata. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”. 

Podczas obrad referat pt. „Autentyk w każdym calu. Jeden dzień z życia ‘Greenfield Village’, żywego skansenu, 

czynnego przy The Henry Ford Museum of American Innovation’ w Deaborn w stanie Michigan w USA” 

zaprezentował dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii. 

 

52. Sympozjum Speleologiczne 

W dniach 11–14 października br.  Instytut Archeologii wraz z Wydziałem Nauk o Ziemi, Sekcją Speleologiczną 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i 

Nadwiślańskiego, Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Instytutem Nauk Geologicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował 52. Sympozjum Speleologiczne. Głównymi organizatorami ze strony 

UMK byli: dr Łukasz Czyżewski i dr Magdalena Sudoł-Procyk z Instytutu Archeologii (WNH) oraz dr Tomasz 

Karasiewicz i dr hab. Arkadiusz Krawiec z Wydziału Nauk o Ziemi. 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były jaskinie Doliny Dolnej Wisły. Wykład inaugurujący sympozjum 

pt. „Geologia i paleogeografia czwartorzędu Kujaw i Pomorza” wygłosił Prorektor UMK ds. Współpracy z Zagranicą i 

Otoczeniem Gospodarczym – prof. dr hab. Wojciech Wysota. Ponad sześćdziesięcioro uczestników z Polski i 

Słowacji wzięło udział w trzech sesjach terenowych (Kopalnia Soli w Kłodawie i Park Kulturowy Wietrzychowice, 

Jaskinie Doliny Dolnej Wisły i Grodzisko w Kałdusie, podziemia Starego Miasta w Toruniu) i dwóch sesjach 

referatowych, poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom speleologicznym, zarówno w zakresie eksploracji, 

jak również badań geologicznych, zoologicznych i archeologicznych w jaskiniach.  

 

Crossing the Borders 

W dniach 17–19 października br.  w Mińsku na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja i warsztaty 

krzemieniarskie SKAM zatytułowane „Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the 

Context of Lithic Studies”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk na Białorusi, 

Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut 

Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obradach uczestniczyło 110 archeologów z 

Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Węgier, 

Rosji, Ukrainy i Polski. W konferencji wzięli udział: dr Magdalena Sudoł-Procyk z Zakładu Starszej i Środkowej Epoki 
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Kamienia oraz dr Kamil Adamczak z Zakładu Młodszej Epoki Kamienia, którzy przedstawili referat pt. „Retouched 

blades from the Lower Vistula Valley: foreign technology and a new ideology in the flintwork praxis of the Funnel 

Beaker communities from the Polish Plain”. Dr M. Sudoł-Procyk zaprezentowała też poster pt. „The first results of 

field work in the prehistoric mines of chocolate flint in the Udorka Valley (Częstochowa Upland, Poland)”.  

 

Niewygodne dla władzy 

W dniach 18-19 października br. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. 

Ograniczanie wolności słowa”, przygotowana przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii. 

Podczas wspólnych interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa, 

zaprezentowanych zostało 29 referatów. Tematyka zaproponowana przez organizatorów dotyczyła różnych 

aspektów funkcjonowania i znaczenia cenzury, pozwoliła zgromadzić liczne środowisko badaczy tego zagadnienia 

reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale także bibliotekarzy. Organizatorzy Konferencji zaplanowali 

przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. 

 

IX International Congress of Phoenician and Punic Studies 

W dniach 22–26 października br. dr Inga Głuszek z Instytutu Archeologii uczestniczyła w międzynarodowym 

kongresie poświęconym kulturze fenickiej i punickiej w basenie Morza Śródziemnego – „IX International Congress of 

Phoenician and Punic Studies” , który odbył się w Meridzie w Hiszpanii. Podczas konferencji dr Inga  Głuszek i dr 

Michał Krueger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zaprezentowali referat pt. „The pottery from 

Carthage in the collections of Polish museums. Cerámica de Cartago en colecciones de museos en Polonia”. W 

kongresie wzięło udział około 500 badaczy z krajów Europy, północnej Afryki, a także Stanów Zjednoczonych i 

Japonii. 

 

Internal Project meeting VirtualArch and 3rd Steering group meeting 

W dniach 22–23 października br.  w Nitrze (Słowacja) odbyło się spotkanie pt. „Internal Project meeting VirtualArch 

and 3rd Steering group meeting” (w ramach projektu VirtualArch, realizowanego przez pracowników Zakładu 

Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii). Pracowano tam nad modelami trójwymiarowymi badanych stanowisk. 

Dr hab. Andrzej Pydyn i mgr Mateusz Popek zaprezentowali wystąpienie pt. „Pilot Site: Submerged Medieval 

harbour in the Puck Bay, Poland (PL)”.  

 

Underwater cultural heritage in Europe today 

W dniach 25–26 października br. w Zadarze (Chorwacja) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Underwater 

cultural heritage in Europe today”. Polską archeologię podwodną reprezentowali dr hab. Andrzej Pydyn i mgr 

Mateusz Popek z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii. Przedstawili oni referat pt. „Underwater 

archaeological heritage in Poland- current research and future development”. 

 

Konferencja we Lwowie 

28 października br. dr hab. Wanda A. Ciszewska i dr hab. Małgorzata Kowalska uczestniczyły w międzynarodowej 

konferencji naukowej pt. “Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog – reinterpretacja”, odbywającej się w Bibliotece 

Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W trakcie konferencji reprezentantki Instytutu Informacji 

http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/
http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/
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Naukowej i Bibliologii wygłosiły prelekcje pt. "From Collections to Connections – partycypacja społeczna i 

ekonomiczna w bibliotekach" (M. Kowalska) i "Polski rynek książki – doświadczenia ostatnich lat" (W. A. Ciszewska). 

 

 

WYKŁADY i ODCZYTY 

 

Wykład gościnny 

9 października br. w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych z gościnnym wykładem „Polonica w zbiorach Instytutu 

Rękopisów Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie” wystąpiła dr Swietłana Bułatowa (IR BNU). 

 

Prof.  dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz na sympozjum POLONIKA 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz wykładem pt. „Sztuka w Polsce – Sztuka Polska” zainaugurował trzydniowe 

obrady sympozjum Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: diagnoza potrzeb – 

strategia działań, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 16-19 października br. Nowo powołany 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut POLONIKA zorganizował swoje pierwsze 

sympozjum, poświęcone strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Tematy poruszane na 

sympozjum mają posłużyć opracowaniu długoterminowej strategii Instytutu POLONIKA i wyznaczeniu priorytetów 

działań w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą na nadchodzące lata, m.in. na podstawie 

osiągnięć prowadzonego od 10 lat na Wydziale Nauk Historycznych UMK przez prof. dr. hab. Jana Wiktora 

Sienkiewicza Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, jedynego takiego zakładu w strukturach 

uniwersyteckich w Polsce i na świecie. 

 

Zbrodnia pomorska 1939 

23 października br. odbyła się dyskusja pt. „Zbrodnia pomorska 1939”, zorganizowana wspólnie przez Instytut 

Historii i Archiwistyki oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. Jej celem było omówienie 

potrzeby wprowadzenia do historiografii, edukacji i pamięci narodowej terminu „Zbrodnia pomorska 1939”. Była to 

jednocześnie naukowa  inauguracja nowego roku akademickiego w IHiA. 

W dyskusji udział wzięli: dr Tomasz Ceran (IPN), prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (UKW), prof. dr hab. Bogdan 

Chrzanowski (UG), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), dr hab. Aleksander Lasik (UKW), dr Danuta Drywa (Muzeum 

Stutthof), dr Tomasz Rabant (Muzeum II Wojny Światowej), dr Izabela Mazanowska (IPN) i dr Marcin Przegiętka 

(IPN). 

 

Józef Piłsudski - ojciec niepodległości 

Na zaproszenie Kwidzyńskiego Centrum Kultury dr Zbigniew Girzyński wygłosił 19 października br. wykład „Józef 

Piłsudski - ojciec niepodległości”. 

 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz w Chicago 

30 października br. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz wygłosił w Związku Narodowym Polskim w Chicago wykład 

otwarty pt. „Polska sztuka na emigracji wobec niepodległości i podległości Polski w latach 1918-2018”, 

zorganizowany we współpracy z Przystankiem Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Chicago. 
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INNE WYDARZENIA 

 

Debata o islamie w Teatrze im. W. Horzycy 

11 października br. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu po spektaklu „Nathan mędrzec”, zorganizował debatę 

publiczną pt. „Czy islam jest zagrożeniem dla naszej kultury”. W spotkaniu, w charakterze współprowadzącego 

dyskusję, wziął udział dr hab. Arkadiusz Wagner. 

 

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jacka Staszewskiego 

11 października br.  uczniowie zmarłego w 2013 roku Profesora Jacka Staszewskiego zorganizowali seminarium 

poświęcone Jego pamięci pt. „Wiek XVIII - stan badań i perspektywy badawcze”. Składało się ono z dwóch części: 

wspomnieniowej i naukowej. W pierwszej części uczniowie i współpracownicy Profesora wspominali Jego seminaria. 

Po niej złożono kwiaty na grobie Profesora. W drugiej części odbyły się trzy dyskusje panelowe: polityka i 

dyplomacja, dzieje społeczeństwa staropolskiego i kultura baroku i oświecenia. W spotkaniu wzięło udział wielu 

gości z całego kraju, w tym małżonka i córka Profesora. 

 

Spotkanie z interesariuszami 

10 października br.  w Pucku odbyło się spotkanie partnerów i interesariuszy projektu „Virtual Arch” – „Virtual Arch 

Fieldtrip in Puck”. W trakcie spotkania przedstawiono podwodne stanowisko archeologiczne w Zatoce Puckiej oraz 

wstępne wyniki badań. Dr hab. Andrzej Pydyn i mgr Mateusz Popek z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu 

Archeologii zaprezentowali wystąpienie pt. „Pilot Site: Submerged Medieval harbour in the Puck Bay, Poland (PL)”.  

 

Wystawa na 100-lecie Niepodległości Polski w Los Angeles 

27 października br. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – jako autor tekstu do katalogu wystawy kalifornijskiej 

KrakArt Group, wraz z amerykańską kuratorką Marisą Caichiolo – otworzył w prestiżowej galerii sztuki nowoczesnej 

BuildingBridges Art Exchange w Los Angeles wystawę „Polish Identity: The Poetic Perception”. Wystawie, 

zorganizowanej z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, patronował m.in. Konsulat RP w Los Angeles, Polski 

Instytut Kultury w Nowym Jorku i Instytut Adama Mickiewicza. W wernisażu licznie uczestniczyło wiele osobistości 

ze środowiska polskiego Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz wybitnych twórców życia 

artystycznego w USA, w tym Stacy Keach. 

 

Flint in time and space  

30 października br. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium 

pt. „Flint in time and space – Time and space in flint. Siliceous rocks vs. Metadata – a new perspective (presentation, 

definition and use)”, poświęcone tematyce surowców krzemiennych w Europie Środkowej, w którym wzięli udział 

badacze z takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Wśród nich byli dr Magdalena Sudoł-Procyk z 

Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii i dr Maciej Krajcarz z Instytutu Nauk 

Geologicznych PAN w Warszawie, autorzy prezentacji pt. „Chocolate flint deposites beyond Holy Cross Mountains”. 

W ramach seminarium odbyły się też warsztaty, podczas których zaprezentowany został krzemień czekoladowy z 

wychodni rejonu świętokrzyskiego (Dagmara Werra, Katarzyna Kerneder-Gubała) oraz wychodni i stanowisk 

paleolitycznych z Wyżyny Częstochowskiej (dr Magdalena Sudoł-Procyk, dr Maciej Krajcarz). 
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Spotkanie Dyrektorów i Kierowników Akademickich Instytutów i Katedr Historii Sztuki 

Dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK wziął udział w Spotkaniu Dyrektorów i Kierowników Akademickich 

Instytutów i Katedr Historii Sztuki w Polsce, które odbyło się w dniach 25-26 października br.  w Warszawie. W tym 

roku organizował je Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Historii 

Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W obradach uczestniczyli szefowie wszystkich jednostek kształcących w 

zakresie historii sztuki z: Gdańska (instytut), Katowic (zakład), Krakowa (2 osobne instytuty), Łodzi (instytut), 

Poznania (instytut), Torunia (katedra), Warszawy (2 osobne instytuty), Wrocławia (instytut). Dyskusje poświęcone 

były między innymi wyzwaniom, przed jakimi staje akademicka historia sztuki w kontekście Ustawy 2.0 i nowej 

klasyfikacji dyscyplin naukowych, problematyce wprowadzanych wytycznych parametryzacyjnych i sytuacji 

fachowych czasopism z zakresu historii sztuki, a także zagadnieniom dotyczącym dydaktyki, zwłaszcza kształtu 

programów nauczania na studiach II stopnia na kierunku historia sztuki. 

 

Open Access Week 2018 

W dniach 22-28 października br. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. Open 

Access Week to cykliczne wydarzenie, propagujące ideę otwartości w nauce i edukacji. W ramach obchodów 

dziewiątej rocznicy wydarzenia, przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, dr 

Natalia Pamuła-Cieślak z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii wygłosiła wykład pt. „Wszystko otwarte czyli o 

indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of 

Open Access Books (DOAB)”.  

 

TSB – nowy numer 

Po dziesięciu latach od powstania czasopisma – do rąk czytelników oddany został dwudziesty numer „Toruńskich 

Studiów Bibliologicznych”, wydawany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Można w nim przeczytać m.in. 

o mechanizmach działania telewizyjnej promocji książki oraz o wyzwaniach związanych z konserwacją artystycznych 

i naukowych zielników z suszonymi roślinami.  

 

Echo Radio Chicago 

31 października br. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz był gościem audycji w Echo Radio Chicago 92.7 FM. Z 

redaktorem Bogusławem Kwaśnym rozmawiał na temat polskiej sztuki w Polsce i na emigracji w ostatnim stuleciu. 

 

Wyniki konkursu 

W czerwcu br. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii ogłoszono konkurs na esej pt. "Toniemy w informacji, 

umieramy z braku wiedzy", zapraszając tym samym do udziału w dyskusji nad skutkami ułatwionego dostępu do 

zasobów informacyjnych oraz różnych możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie. Czy ułatwiają 

współczesnemu człowiekowi życie, czy wręcz przeciwnie - utrudniają? Nadesłano wiele ciekawych prac, spośród 

których przyznano nagrody w dwóch kategoriach - studenci i uczniowie. W pierwszej z nich bezkonkurencyjna 

okazała się Wiktoria Łysiuk (studentka architektury informacji), w drugiej - Antonina Scheffler (uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego z Sępólna Krajeńskiego). Komisja konkursowa postanowiła przyznać także 

dwa wyróżnienia - dla Natalii Łącznej (uczennicy III Liceum Ogólnokształcące z Inowrocławia) i Julii Rogowskiej 

(uczennicy Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego z Sępólna Krajeńskiego). 
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POLSKA MISJA HISTORYCZNA 

 

Goście Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu 

W październiku br. Polską Misję Historyczną odwiedziły cztery osoby. Trzy badaczki z Wydziału Nauk Historycznych 

UMK skorzystały z grantu ufundowanego przez JM Rektora - prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna: dr hab. Hanna Appel, 

mgr Sylwia Nehring i dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca. W Misji pracowała także dr Anna Fiń z Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która zrealizowała w tym czasie stypendium 

ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Lista wszystkich stypendystów i gości Misji: 

http://pmh.umk.pl/start/stypendysci-i-goscie-pmh/ 

Stypendystki, które gościły w Misji, przedstawiły prowadzone przez siebie badania podczas otwartych dla 

publiczności spotkań w biurze tej placówki. W omawianym czasie odbyły się dwa spotkania: 8 i 25 października br. 

Referaty zostały wygłoszone w języku niemieckim lub angielskim. Bliższe informacje: 

http://pmh.umk.pl/de/aktuelles/treffen-mit-einer-polnischen-wissenschaftlerin-am-24-april-2018/ 

 

Spotkania poświęcone życiu i dziełu Mikołaja Kopernika 

Polska Misja Historyczna była również współorganizatorem spotkania poświęconego życiu i dziełu Mikołaja 

Kopernika „Dies academicus: Nicolaus Copernicus. Leben, Werk, Wirkung”, które odbyło się 12 października br. w 

Monachium. Głównymi organizatorami tego eventu były dwie monachijskie instytucje: Uniwersytet Ludwika i 

Maksymiliana oraz  Haus des Deutschen Ostens. Więcej  informacji: 

http://pmh.umk.pl/de/tatigkeit/wissenschaftliche-tagungen/3450-2/ 

 

Die Demokratie Polens nach 1918 und ihre historischen Hintergründe 

24 października br. odbył się pierwszy z serii trzech wykładów związanych z rocznicą 100-lecia niepodległości 

Polski. Dr hab. Grzegorz Bębnik z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach mówił na temat „Die Demokratie 

Polens nach 1918 und ihre historischen Hintergründe” [Demokracja Polski po 1918 roku i jej tło historyczne]. 

Kolejne referaty zostaną przedstawione 14 i 21 listopada br. Wykłady zostały zorganizowane we współpracy z 

Biblioteką i Archiwum Diecezjalnym, pod patronatem konsula generalnego Andrzeja Osiaka. Sponsorami są Konsulat 

Generalny w Monachium oraz Biskupstwo w Würzburgu. Więcej informacji: http://pmh.umk.pl/de/jubilaum-100-

jahre-unabhangigkeit-polens-drei-vortrage-im-oktober-und-november-2018-in-wurzburg/ 

 

Konkursy stypendialne 

W październiku br. został ogłoszony konkurs na granty JM Rektora UMK w 2019 roku. We wskazanym terminie 

wpłynęło 36 wniosków pracowników i doktorantów UMK, które obecnie są oceniane przez członków Komisji.  

Do 23 listopada br. zbierane będą wnioski w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej w 2019 roku, 

ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Więcej informacji: 

http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/stypendia/konkurs-na-stypendia-ufundowane-przez-bawarska-kancelarie-

panstwowa/ 

 

 

http://pmh.umk.pl/start/stypendysci-i-goscie-pmh/
http://pmh.umk.pl/de/aktuelles/treffen-mit-einer-polnischen-wissenschaftlerin-am-24-april-2018/
http://pmh.umk.pl/de/tatigkeit/wissenschaftliche-tagungen/3450-2/
http://pmh.umk.pl/de/jubilaum-100-jahre-unabhangigkeit-polens-drei-vortrage-im-oktober-und-november-2018-in-wurzburg/
http://pmh.umk.pl/de/jubilaum-100-jahre-unabhangigkeit-polens-drei-vortrage-im-oktober-und-november-2018-in-wurzburg/
http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/stypendia/konkurs-na-stypendia-ufundowane-przez-bawarska-kancelarie-panstwowa/
http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/stypendia/konkurs-na-stypendia-ufundowane-przez-bawarska-kancelarie-panstwowa/
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DOKTORATY i HABILITACJE 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 

 Łukasz Kędziora - Wizualność dzieła sztuki - o potrzebie tworzenia transdyscyplinarnych interpretacji i analiz 

dzieł sztuki; promotor: dr hab. Elżbieta Pilecka; data nadania stopnia: 16 października 2018 

 

 Tomasz J. Lis - Urzędnicy polskiego pochodzenia, obywatele Cesarstw Austro-Węgierskiego w Bośni i 

Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium Prozopograficzne; promotor: prof. dr hab. Jarosław Wenta; data 

nadania stopnia: 16 października 2018 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia: 

 

 Ewa Rudnicka - Bariery w komunikacji wewnętrznej w bibliotekach - na przykładzie badań w polskich bibliotekach 

akademickich; promotor: dr hab. Marzena Świgoń; data nadania stopnia: 16 października 2018 

 

 

NOWE PUBLIKACJE 

 

 Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii. Tom 7. Praca zbiorowa pod red. A. Smolińskiego, Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, 312 s. 

 Marcin Frąś, Studia z dziejów Barcina w okresie staropolskim, Barcin: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Barcin, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

dr Emilia Ziółkowska, mgr Alina Sosnowska, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, dr Piotr Rudera, mgr Krystian Chyrkowski, 

mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Przemysław Krysiński. 


