Program stażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych
naukowców z Europy Wschodniej
Stypendia są przeznaczone dla młodych, zdolnych osób z krajów Europy Wschodniej (spoza
Unii Europejskiej), związanych z instytucją edukacyjną u siebie w kraju, aktywnych w szeroko
rozumianych dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych.
Strona internetowa z podstawowymi informacjami i kwestionariuszem do pobrania:
http://www.ibi.uw.edu.pl/pl/node/87

Statystyki 2009
Ok. 150 uczestników: z Białorusi (27), Rosji (30) i Ukrainy (94)

Organizowane sesje dla stypendystów w 2009 r.
•

Wiosenna sesja stypendystów MNiSW/IBI AL. Laboratorium Badań Naukowych
stypendystów MSH EW, 23-24 marca 2009 r.
Program sesji i prezentacje uczestników są dostępne na stronie:
http://www.ial.org.pl/msh/zdjecia/sesja09_03labo/index.html
•

Letnia sesja stypendystów MNiSW/IBI AL. Laboratorium Badań Naukowych
stypendystów MSH EW, 22-23 czerwca 2009 r.
http://www.ial.org.pl/msh/zdjecia/sesja09_06labo/index.html
•

Lingwistyczna sesja stypendystów MNiSW/IBI AL. Laboratorium Badań
Naukowych stypendystów MSH EW, 16-17 lipca 2009 r.
http://www.ial.org.pl/msh/zdjecia/sesja09_07ling/index.html

Tematyka badań indywidualnych (projekty wspierane w 2009 r.)
Alternatywna edukacja w krajach EU
Analiza filologiczna tekstów publicystycznych: poetyka tak zwanej political fiction
Archetypy w twórczości współczesnych autorów bałkańskich (L. Starova, Z. Cingo, M.
Bulatowic, J. Radiczkow)
Architektura japońskich zamków średniowiecznych
Archiwa osobowe osób, związanych z Białorusią, podręcznik z archiwoznawstwa
Badanie porównawcze konceptów polskich, rosyjskich oraz ukraińskich
Bibliotekoznawstwo, automatyzacja procesów bibliotecznych
Czasopismo "Kultura" a procesy transformacyjne w społeczeństwie polskim 2 poł. XX w.
Człowiek jak świat środkowy w globalizacji kulturowej

Człowiek we frazeologii Zachodniego Polesia (aspekt genderowy)
Dostęp do wiedzy w kontekście nowych mediów
Dziennikarz w płaszczyźnie czasowo-przestrzennej (za twórczością R. Kapuścińskiego)
Elita a uniwersytet na przestrzeni postradzieckiej
Entomologiczna leksyka gwar Zachodniego Polesia
Etniczne grupy Galicji czasu międzywojennego (1919-1939)
Fenomen wrzuconości i porzuconości jako przejaw egzystencji
Fenomen reaktualizacji estetyki i aksjologii średniowiecznego romansu rycerskiego w
kulturze hiszpańskiej XII wieku
Funkcjonowanie kodu antycznego w historii miasta Grodno (XVI-XVIII w.)
Gorące tematy we współczesnej publicystyce polskiej
Hajdamacy na pograniczu polsko-turecko-rosyjskim 1710-1790
Historia Białorusi XIX w.: powstanie 1830-1831 na ziemiach białorusko-litewskich
Historia i rozwój muzeów w Białorusi Zachodniej w kontekście historyczno-kulturowym
(1921-1939)
Historia kościoła Europy Wschodniej, materiały dla seminarium mediewistycznego
Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego w "Kronice Bychowca" i "Kronice" M.
Stryjkowskiego
Historyczne wizerunki Polski w podręcznikach N.W. Zagładina "Historia Rosji i światu od
starożytności do końca XX wieku"
Historyczny i geograficzny landszaft Lwowa
Huculszczyzna w literaturze polskiej i ukraińskiej, literackie wpływy i zapożyczenia, historia
literatury i historia w literaturze
Humań w XVII-XX w.: kształtowanie się infrastruktury wewnętrznej, rozwój społecznoekonomiczny, kulturowy oraz oświatowy
Idee antropologiczne w literaturze klasycyzmu francuskiego
Inicjatywy prawotwórcze reprezentacji ukraińskiej w sejmie polskim w 1922-1939
Instytucje prawne w WKL XIV-XVI w.; analiza źródeł i metodologia badań; polityczna i prawna
historia Ukrainy XIV-XVI w.
Instytucje prawnicze a recepcja prawa rzymskiego we Francji południowej XII-XIII wieku
Integracja polskiej arystokracji w systemie politycznym Imperium Rosyjskiego
Język polski we wsi Pryvitne
Języki słowiańskie w aspekcie kognitywnym
Jozef Mackiewicz - ostatni obywatel WKL
Katastrofy Średniowiecza i tradycja ich przedstawienia w historii średniowiecza
Kolejne zadania realizmu socjalistycznego a konstruowanie nowej rzeczywistości literackiej
czytelnika radzieckiego
Koncepcja jednego miasta: Londyn, Paryż (Kraków) w czasach międzywojennych (1-sza
połowa XX wieku)
Koncepcja osoby w prozie "małego gatunku" polskiej i białoruskiej XIX-XX wieku
Koncept „swoboda” w występach Jana Pawła II

Konstruowanie tolerancyjnej przestrzeni społecznej zasobami szkoły wyższej
Kontakty międzyjęzykowe, ogólnosłowiańska mapa lingwistyczna
Konwersja jako sposób tworzenia słów
Księgi sądu duchowego Lwowskiej Eparchii drugiej połowy XVII - pierwszej połowy XVIII
wieku
Kształtowanie się języka ukraińskiego w Galicji w II połowie XIX wieku
Kształtowanie się kompetencji informacyjnej przyszłych nauczycieli szkół wyższych RP
Kultura Rzymu okresu przejścia od Republiki do Imperium w historiografii rosyjskiej końca
XIX -- początku XX wieku
Leksyka testamentów, testamenty polskie XVIII wieku na Białorusi
Badanie czasowników kauzatywnych w językach słowiańskich
Modelowanie komputerowych systemów leksykograficznych w dialektologii: doświadczenie
polskie
Nazwy dań w białoruskim, ukraińskim i polskim językach
Opracowanie oprogramowania dla strukturalnego znakowania tekstów digitalizowanych
Praca nad podręcznikiem "Języki i narody słowiańskie we współczesnym świecie"
Literacka gra w twórczości Julio Kortasara
Łacina klasyczna i średniowieczna, paleografia łacińska; Dantyszek
Łacińskojęzyczni poeci WKL i Polski (Gussowski, Wyslicki, Sarbewski)
„Le” Marii Francuskiej: geneza oraz osobliwości gatunku
Malarstwo Niderlandów XV-XVI wieku w zbiorach muzealnych Białorusi
Metody jakościowe w badaniach wspólnot wielojęzycznych
Mieszkańcy Kijowskiej i Wołyńskiej ziemi w służbie ambasadorskiej WKL na Krymie w drugiej
połowie XV -- XVI wieku
Mniejszość niemiecka Lwowa przed II wojną światową (1933-1939)
Nazwiska i przezwiska mieszkańców Zachodniego Polesia
Nowe przeczytanie Arystotelesa w Renesansie: Lefevre
Obraz miasta w "Imperium" R. Kapuścińskiego
Odpowiedniki polskich frazemów w ukraińskim
Osobliwości językowe ksiąg powiatowych kancelarii Ukrainy Prawobrzeżnej 2 pol. XVII w.
napisane w języku staroukraińskim i staropolskim
Osobliwości scenariusza kognitywnego sytuacji zarządzania
Osobliwości stylu życia złożonej wielopokoleniowej rodziny
Poetonimy-mitologizmy oraz bibleizmy jako środki tworzenia intertekstu we współczesnej
literaturze rosyjskiej
Pojęcie tradycji klasycznej i autorytetu w wymiarze społecznym
Polityka archiwalna w Ukrainie i w Polsce
Polonizmy i rusycyzmy w twórczości Oksany Zabużko
Polska historiografia historii białoruskich partii politycznych i organizacji społecznych na
terenie województw północno-wschodnich II RP

Polska i Czechy wobec Europy
Polski okres życia i działalności B. Savinkova
Powieść awanturnicza z punktu widzenia krytycyzmu postkolonialnego
Praktyka polityczna a mentalność w społeczeństwie ukraińskim
Problemy metodologiczne badania kultury w spuściźnie J. Łotmana
Procesy instytucjalizacji Kościoła katolickiego w warunkach społeczeństwa
wielowyznaniowego współczesnej Ukrainy
Profetyzm i mesjanizm w twórczości Adama Mickiewicza, paradygmat romantyczny
twórczości Michała Grabowskiego
Przedstawienia naukowe w literaturze allegoryczno-dydaktycznej w ludowych językach
romańskich XIII - pocz. XIV wieku (na przykładzie utworu "Roman o Rózie" Brunetto Latini)
Przedstawienie o genezie zła w antyku i Średniowieczu
Psychologiczne oraz etnolingwistyczne osobliwości komunikacji w Internecie
Psychoprofilaktyka wypalania się zawodowego
Recepcja autorów islamskich i judejskich w scholastyce europejskiej późnego Średniowiecza
Recepcja Platona w Średniej Akademii w kontekście historycznym i kulturowym
Recepcja chińskiej tradycji klasycznej przez jezuitów
Reformacja oraz kontrreformacja w RP XVI-XVII wieków, poszukiwanie tożsamości
etnicznych i wyznaniowych
Region Europy Środkowo-Wschodniej jako kategoria geografii mentalnej
Rola tradycji w przedstawieniu barbarzyńców w "Geografii" Strabona
Rola ulicznego reklamowo-informacyjnego wykończenia w konstruowaniu obrazu miasta
Rozwój krajoznawstwa pedagogicznego na Ukrainie Naddnieprzańskiej (2 poł. XIX - pocz. XX
wieku)
Rozwój samorządów narodowych Polaków Ukrainy naddnieprzańskiej 1917-1918 (Rada
Centralna)
Retoryka autobiograficznego dyskursu kobiecego
Samopoznanie indywiduum w antropologicznym teatrze Jerzego Grotowskiego
Semantyka przestrzeni i ciała w malarstwie włoskim i architekturze Renesansu
Semantyka przestrzeni w obrzędzie papieskim XV wieku
Semiotyka wizualnego, semiotyka reklamy
Składnia prozowych utworów Mykoły Chwylowoho
Słownik polsko-ukraiński
Socjalizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Polsce i Ukrainie: aspekty
psychologiczne oraz społeczne. Teraźniejszość i przyszłość.
Some features of transmission of the canonical biblical books' text in Qumran textual
tradition illustrated by the text of the book of Psalter in the manuscript 11QPsa
Specyfika narodowa recepcji postmodernizmu w prasie polskiej i ukraińskiej
Specyfika wykorzystania form zaimków osobowych w komunikacji elektronicznej
Sprostowanie wierzeń astrologicznych w "Summa de astris" Gerarda da Feltre

Stefan Zyzani: życie, działalność, utwory
Stosunki międzywyznaniowe w Ukrainie i państwach Europy Południowo-Wschodniej XVIII –
pocz. XX wieku
Stosunki międzynarodowe w Europie i myśl społeczno-polityczna Galicji (koniec XIX początek XX wieku)
Stosunki polsko-japońskie w czasach najnowszych
Stosunki Rzeczypospolitej, Imperium Osmańskiego i Chaństwa Krymskiego XVII w., historia
kozactwa
Strategie równych możliwości edukacyjnych młodzieży w RP (realia oraz wykorzystanie
doświadczenia krajów skandynawskich)
Studenci polscy w życiu kulturowym i społeczno-politycznym Ukrainy Prawobrzeżnej (17931831)
Sześciodziesiątnictwo ukraińskie: podejście historyczne, socjologiczne i kulturologiczne
Szlachta polska Podola w zarządzaniu regionu (1793-1917)
Tanatologiczna konceptosfera we frazeologii gwarowej. Śmierć jako podróż w gwarach
Ukrainy Wschodniej.
Tematyka miasta w literaturach słowiańskich w pierwszej połowie XX wieku
Tendencje pokazywania przemocy w telewizji na Ukrainie i za granicą: analiza porównawcza
Tłumaczenia utworów Mikołaja Hohola na polski, stylistyka
Tożsamości kulturowe obywateli Ukrainy w warunkach transformacji postradzieckich
Tożsamość a pamięć w przestrzeni architektonicznej i miejskiej Nowego Biełgrada
Tożsamość miejska oraz Ja-obrazek mieszkańców miasta. Wpływ środowiska miejskiego na
zdrowie psychologiczne mieszkańców miasta
Tragedia wołyńska w kontekście pamięci na Ukrainie
Transkrypcje filmów: od zasobów do skutków wizualizacji fikcji literackiej
Warunki społeczno-pedagogiczne socjalizacji dzieci i młodzieży z możliwościami
ograniczonymi
Wizerunek Berlina we współczesnym dyskursie kulturowo-artystycznym
WKL w stosunkach międzynarodowych RP z państwami pogranicza (pocz. XVII wieku)
Wpływ idei klasycznej oraz wzorców na recepcje miasta (koniec XV - 1. poł. XVI wieku)
Wpływ Internetu na świadomość masową, kształtowanie się noosfery
Wspólnoty muzułmańskie w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym Białorusi
Ziemie ukraińskie Jagiellonów w WKL w XV-XVI wiekach: analiza źródeł i metody badań
Zjawisko surrealizmu w Europie Wschodniej XX wieku: pojęcie, geneza
Zmiany w przestrzeni publicznej w czasach wojny. Życie codzienne mieszkańców cywilnych
Lwowa 1914-1919
Znaczenie narratywne oraz heraldyczne reprezentacji władzy papieża w XV - pocz. XVI wieku
Źródła historii służby celnej na ziemiach WKL i Polski

