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 Zmarł prof. Mieczysław Tanty 

 Kronika 
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 Nominacja dla dr hab. Marka Węcowskiego 

 

 Doktoraty 

 Zaproszenia na konferencje 

 Nowe książki i numery czasopism 

 

ZMARŁ PROF. MIECZYSŁAW TANTY 

22 kwietnia 2015 r. zmarł profesor Mieczysław Tanty emerytowany profesor UW, który specjalizował się w 

historii Bałkanów XIX i XX wieku. Prof. Tanty był wicedyrektorem Instytutu Historycznego UW (1971-1975) i 

prodziekanem Wydziału Historycznego UW (1977-1981). Do 2004 roku wykładał i prowadził seminarium z 

historii Europy Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku dla historyków i slawistów UW. W latach 2005-2013 

wykładał w WSGK w Kutnie. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem 1300 lat Bułgarii. 

 

KRONIKA 

 

 WYKŁADY GOŚCI ZAGRAN ICZNYCH: 

 

Wykłady w Instytucie Historycznym UW wygłosili: 
 

 Samuel Heilman (Queens College, New York)  

- „Lubavitch, their Rebbe, Messianism, and the Denial 

of               Death” (1 czerwca 2015)  

 

 prof. Brian Krostenko (University of Notre Dame)  

 „Politics, Rhetoric, and Persona in Cicero's de lege agraria I & II”  (1 czerwca 2015prof. Gabriele Cifani 

(Università di Roma "Tor Vergata")  

- „Early Rome and the Political Landscapes of Archaic Tyrrhenian Italy" (7 maja 2015) 

 prof. John K. Davies (Uniwersity of Liverpool) 

- „State formation in Early Iron Age Greece: the operative forces” (5 maja 2015) 

 prof. Adeline Rucquoi (CNRS-EHESS, Paryż), jednej z najwybitniejszych badaczek średniowiecznej 

Hiszpanii: 

- „Le 'saint voyage' à Compostelle : 1200 ans de pèlerinage vers l'Occident” (27 kwietnia 2015) 

- „Beata Hispania: les fondements du pouvoir dans l'Espagne médiévale” (28 kwietnia 2015) 
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KONFERENCJE 

 

KONFERENCJA „KU CZEMU ZMIERZAMY? KSZTAŁCENIE HUMANISTYCZNE NA 

UNIWERSYTECIE A WSPÓŁCZESNOŚĆ”, 17-18 KWIETNIA 

W dniach 17-18 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła 

się zorganizowana przez IH UW konferencja „Ku czemu 

zmierzamy? Kształcenie humanistyczne na uniwersytecie a 

współczesność”.  Uczestnicy dyskutowali o roli humanisty na 

uniwersytecie, o wyzwaniach przed jakimi staje kształcenie 

humanistyczne wobec współczesnej rzeczywistości, o miejscu 

historii w akademickim kształceniu humanistycznym i o 

wykorzystaniu doświadczeń innych dziedzin nauki w badaniach i 

dydaktyce akademickiej na kierunkach humanistycznych.  

Program: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-naukowa-ku-czemu-zmierzamy  

SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW 

HISTORYCZNYCH ORAZ DYREKTORÓW 

INSTYTUTÓW HISTORII, 17-18 KWIETNIA 

Instytut Historyczny UW gościł w dniach 17-18 kwietnia 

Dziekanów Wydziałów Historycznych oraz Dyrektorów 

Instytutów Historii. Spotkania, współorganizowane przez 

Polskie Towarzystwo Historyczne, odbywają się corocznie 

w różnych uczelniach, poświęcone bywają najważniejszym 

dla środowisk historycznych w Polsce problemom.  

KONFERENCJA "TEORIA I PRAKTYKA EDYTORSTWA ŹRÓDEŁ XIX WIEKU", 8 MAJA 

8 maja Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii IH zorganizował konferencję  "Teoria i praktyka 

edytorstwa źródeł XIX wieku".  

Program: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-teoria-i-praktyka-edytorstwa-

zrodel-xix-wieku  

KONFERENCJA "HISTORICAL AND CULTURAL 

INTERACTIONS OF POLAND AND IRAN", 18 MAJA 

18 maja odbyła się w Instytucie Historycznym konferencja pt.  

"Historical and Cultural Interactions of Poland and Iran" 

współorganizowana przez IH UW, University of Tehran, Revayat 

Institute for Cultural Studies przy współudziale: Iranology foundation, 

Center for Documentation and History of Diplomacy, National library 

and Archives of Iran, Iranian Society of History. Konferencja miała na 

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-naukowa-ku-czemu-zmierzamy
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-teoria-i-praktyka-edytorstwa-zrodel-xix-wieku
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-teoria-i-praktyka-edytorstwa-zrodel-xix-wieku
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celu upamiętnienie 540-lecia nawiązania stosunków pomiędzy Polską a Persją.   

Program: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-historical-and-

cultural-interactions-poland-and-iran  

KONFERENCJA „POGROMY ŻYDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU”, 10-12 

CZERWCA 

 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowały 

międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję: „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku” 

(10–12 czerwca 2015 roku). Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28 (pierwszy i drugi dzień obrad) oraz w siedzibie Muzeum POLIN przy ul. Anielewicza 6 (trzeci 

dzień obrad). Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Pogromy. Przemoc kolektywna wobec 

Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, 

tożsamość”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. 

Strona konferencji: http://www.pogromsconference.ihuw.pl/  

WORKSHOP “THE AEGEAN AND THE LEVANT AT THE TURN OF THE BRONZE AND IRON AGES” 

11-12 CZERWCA 

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się drugi workshop z cyklu “The Aegean 

and the Levant at the Turn of the Bronze and Iron Ages”. 

Program: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/aegean-and-levant-turn-bronze-and-iron-ages  

KONFERENCJA „COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA. KATEGORIE „POCZĄTKU” I „KOŃCA” W 

BADANIACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH; WARSZAWA”, 12–13 CZERWCA 

 

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UW oraz Sekcja Antropologii Historycznej Towarzystwa 

Miłośników Historii zorganizowały konferencję naukową pt. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kategorie 

„początku” i „końca” w badaniach humanistycznych i społecznych (Warszawa, 12–13 czerwca 2015 r.). 

Konferencja odbyła się dzięki współpracy z Fundacją Naukową Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu 

Warszawskiego "Klio", Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, Otwartym Repozytorium Nauk 

Historycznych "Lectorium" oraz Radą Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW. 

Program konferencji:  http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna-

kategorie-poczatku-i-konca-w-badaniach-humanistycznych-i  

NAGRODY I ODZNACZENIA 

16 kwietnia prof. Dariusz Kołodziejczyk został mianowany na 

podstawie decyzji Prezydenta Republiki Francuskiej Kawalerem 

Narodowego Orderu Zasługi, który jest przyznawany za 

promowanie Francji w świecie i szerzenie wartości, których 

Francja broni. Laudacje na cześć prof. Dariusza Kołodziejczyka 

można przeczytać na stronie: http://www.ambafrance-

pl.org/Wreczenie-wysokich-odznaczen   

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-historical-and-cultural-interactions-poland-and-iran
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-historical-and-cultural-interactions-poland-and-iran
http://www.pogromsconference.ihuw.pl/
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/aegean-and-levant-turn-bronze-and-iron-ages
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna-kategorie-poczatku-i-konca-w-badaniach-humanistycznych-i
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna-kategorie-poczatku-i-konca-w-badaniach-humanistycznych-i
http://www.ambafrance-pl.org/Wreczenie-wysokich-odznaczen
http://www.ambafrance-pl.org/Wreczenie-wysokich-odznaczen
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Mgr Łukasz Dryblak, zeszłoroczny absolwent IH UW, otrzymał II nagrodę w VIII edycji Konkursu im. Władysława 

Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku za pracę magisterską  pt. „Mniejszość i emigracja 

rosyjska w Polsce na przestrzeni lat 1926–1935. Polityka państwa polskiego wobec Rosjan oraz ich działalność 

polityczna i stosunek do Polski". 

Więcej informacji na stronie: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/znamy-laureatow-konkursu-na-

najlepsze-historyczne-prace-magisterskie-i-doktorskie-warszawa,-20-kwietnia-2015  

NOMINACJA DLA DR HAB . MARKA WĘCOWSKIEGO DO NAGROMY IM. SIR STEVENA 

RUNCIMANA 

Jako jeden z sześciu autorów dr hab. Marek Węcowski został nominowany do nagrody im. Sir Stevena 

Runcimana za rok 2015 za książkę The Rise of the Greek Aristocratic Banquet, Oxford University Press, Oxford 

2014 (XXV ss. + 400 ss.). Zwycięzca zostanie ogłoszony 18 czerwca br. Więcej informacji o tej niezwykle 

prestiżowej nagrodzie znajduje się na stronie: 

http://www.anglohellenicleague.org/resources/Press+Release+Short+List+Runciman+2015+CB_3.pdf  

DOKTORATY 

 

Odbyły się następujące obrony rozpraw  doktorskich: 

 mgr Jakuba Zapały pt. „Wielkie korporacjonizmy europejskie dwudziestolecia międzywojennego.  

Rozwój, oddziaływanie, recepcja”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Grażyny Szelągowskiej, prof. UW, 

a recenzowanej przez prof. dr. hab. Jerzego Borejszę (IH PAN) i prof. dr. hab. Andrzeja Chojnowskiego 

(30.04.2015). 

 mgr Andrzeja Majewskiego pt. „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). 

Działalność polityczno-wojskowa, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego, a 

recenzowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja Rachubę (IH PAN) i prof. dr. hab. Marka Wagnera (UP-H w 

Siedlcach) (09.06.2015). 

na górę  

 ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE 

VI WARSZAWSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW JUDAISTÓW  

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza IH UW we 

współpracy z Sekcją Judaistyczną Koła Naukowego Historyków UW zapraszają na VI Warszawską Konferencję 

Młodych Naukowców Judaistów (Warszawa, 17-20 czerwca 2015). Konferencja jest przeznaczona dla 

studentów ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktorantów) w wieku poniżej 30 

lat. Ma ona na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców oraz kondycji badań 

nad szeroko rozumianą tematyką judaistyczną. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się 

będą wokół historii Żydów oraz Diaspory, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. 

Obejmują takie kwestie jak: problematyka Zagłady, socjologia, kultura, literatura, historia sztuki, język 

(hebrajski, jidysz, ladino), a także religia oraz filozofia. 

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, 

pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całego świata. Historia i kultura Żydów od wieków 

stanowi integralną część życia społecznego w Europie i dlatego zasługuje na możliwie szerokie poddanie jej 

naukowym analizom. By wzbogacić dyskusję naukową, zorganizujemy również debatę, która odbędzie się 17 

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/znamy-laureatow-konkursu-na-najlepsze-historyczne-prace-magisterskie-i-doktorskie-warszawa,-20-kwietnia-2015
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/znamy-laureatow-konkursu-na-najlepsze-historyczne-prace-magisterskie-i-doktorskie-warszawa,-20-kwietnia-2015
http://www.anglohellenicleague.org/resources/Press+Release+Short+List+Runciman+2015+CB_3.pdf
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czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W czasie Konferencji odbędą się również wydarzenia 

towarzyszące. Więcej na temat konferencji na stronie: http://www.sknh.uw.edu.pl/news.php.  

W roku 2008 nasi starsi koledzy z Sekcji Judaistycznej Koła Naukowego Historyków opublikowali wybrane 

prezentacje z pierwszej konferencji w tomie „Różni razem. Młodzi naukowcy o Żydach”. W roku akademickim 

2012/2013 ukazały się dwa kolejne tomy podsumowujące konferencje z lat 2009 i 2011. Tym razem też 

planujemy publikację wybranych referatów konferencyjnych w dwóch językach (w zależności od języka 

prezentacji: po polsku lub angielsku) z krótkimi streszczeniami w drugim języku w przyszłym roku akademickim. 

KONFERENCJA „LOCA SCRIBENDI. MIEJSCA I ŚRODOWISKA TWORZĄCE KULTURĘ PISMA  

W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ XV–XVIII STULECIA” , 18-19 CZERWCA. 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję „Loca scribendi. Miejsca i 

środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia”. Celem konferencji jest 

stworzenie dynamicznej mapy środowisk kultury intelektualnej w długim trwaniu, uchwycenie rytmu ich 

działania oraz ich ewolucji w okresie, który otwiera unia polsko-litewska 1385 roku, a zamyka finis Poloniae w 

końcu XVIII w. Odbędzie się ona 18–19 czerwca 2015 r. w Instytucie Historycznym UW (sala 108). 

Program: http://dziedzictwo1rp.uw.edu.pl/?p=708  

X SYMPOZJUM NAUKOWE: „STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD I JEGO DZIEDZICTWO”, 28-29 

WRZEŚNIA  

X Sympozjum naukowe: „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo” odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 

września 2015. Organizatorzy pragną, by nowa formuła pozwoliła stać się Sympozjum otwartym forum 

spotkania i wymiany doświadczeń dla badaczy – zarówno doświadczonych, jak i młodych adeptów nauki – 

zajmujących się różnymi aspektami dziejów i kultury Starożytnego Bliskiego Wschodu. Zachęcamy do udziału 

archeologów, biblistów, historyków, filologów, religioznawców i specjalistów innych dyscyplin, zajmujących się 

Bliskim Wschodem w starożytności. 

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/konferencje/-

/journal_content/56_INSTANCE_gmQUgE283SIt/7834790/79432027.  

KONFERENCJA VII FUNERALIA WARSZAWSKIE, 20-21 PAŹDZIERNIKA  

 

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IAE PAN i Zespół Historii Kultury 

Staropolskiej Instytutu Historycznego UW serdecznie zapraszają przedstawicieli wszystkich dyscyplin 

humanistycznych na VII Funeralia Warszawskie, które odbędą się w dniach 20–21 października 2015 r. 

Tematem tegorocznego spotkania będzie: "Śmierć wojownika – śmierć w czasach wojny". Wojny od 

starożytności stanowiły w świadomości Europejczyków nie tylko zaprzeczenie, ale nieodłączne dopełnienie 

pokoju. Założeniem tegorocznej konferencji jest zatem rozważanie zagadnienia śmierci na wojnie w jak 

najszerszej perspektywie antropologicznej i komparatystycznej (m. in. stosunek do wojny w różnych kulturach, 

wpływ doktryn wojennych na prowadzenie polityki), kulturowej (heroizacja śmierci na wojnie w mitach 

bohaterskich), socjologicznej (społeczne koszty prowadzenia wojen i wyłączenia najaktywniejszych mężczyzn z 

codziennego życia, opieka nad chorymi żołnierzami, pochówki wojskowe, testamenty i dyspozycje majątkowe 

wojskowych, straty wśród ludności cywilnej) – w długiej perspektywie czasowej, od starożytności do XIX wieku. 

Program: http://dziedzictwo1rp.uw.edu.pl/?p=704  

http://www.sknh.uw.edu.pl/news.php
http://dziedzictwo1rp.uw.edu.pl/?p=708
http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_gmQUgE283SIt/7834790/79432027
http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_gmQUgE283SIt/7834790/79432027
http://dziedzictwo1rp.uw.edu.pl/?p=704
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KONFERENCJA „CENTRUM A PERYFERIE W SYSTEMIE WŁADZY JAGIELLONÓW”, 20-22 

PAŹDZIERNIKA 2016  

List organizatorów konferencji: 

Szanowni Państwo, 

W 2014 r. zorganizowaliśmy na zamku oświęcimskim konferencję „Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska 

w drugiej połowie XV i w XVI w.” 20-22 października 2016 r. Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta 

Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

organizują kolejną konferencję z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”, pt. „Centrum a peryferie w systemie władzy 

Jagiellonów”.  

Interesuje nas znaczenie poszczególnych dzielnic w strukturze i systemie władzy jagiellońskiej. Co łączyło a co 

dzieliło poszczególne dzielnice i ziemie państwa jagiellońskiego? Jakie były integrujące i dezintegrujące czynniki 

oraz jak wpływały one na funkcjonowanie dynastii i państwa? Na ile mocne były separatyzmy i regionalizmy, a 

na ile silne było poczucie wspólnoty obejmujące całe państwo?  Jak wyglądały relacje między centrum a 

peryferiami? Czy (i ewentualnie, jak) Jagiellonowie prowadzili politykę centralizacyjną? Jak w ramach 

wieloetnicznej monarchii Jagiellonów funkcjonowały Litwa i Ruś? Mamy nadzieję, że na konferencji nie 

zabraknie też tematów związanych z polityką Jagiellonów wobec przyłączanych ziem (np. Prusy, Mazowsze, 

księstwa śląskie), a także z działaniami dynastii zmierzającymi do unifikacji tych ziem z Królestwem Polskim.  

Zagadnienia powyższe dotyczą nie tylko historii politycznej, lecz także ustroju, dziejów społecznych, 

ekonomicznych i kulturowych. Ważne jest przedstawienie aspektu ideologicznego i propagandowego tych 

zagadnień. Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych nauk 

(m.in. historyków sztuki, archeologów). 

Referentom zapewniamy dwa noclegi (20/21 i 21/22 X) oraz wyżywienie. Czas trwania referatu przewidziany 

jest na 20 minut. Referaty przedstawione w czasie konferencji pragniemy opublikować. Zgłoszenia (wraz z 

maksymalnie półstronicowym abstraktem) prosimy przesłać do końca października 2015 r. do Bożeny 

Czwojdrak (e-mail: bozena.czwojdrak@us.edu,pl) lub Piotra Węcowskiego (pwecowski@uw.edu.pl). O 

zakwalifikowaniu referatu na konferencję poinformujemy do końca roku.  

Komitet organizacyjny: dr hab. Bożena Czwojdrak (IH UŚ), Wioletta Oleś (Muzeum Zamek w Oświęcimiu), prof. 

Jerzy Sperka (IH UŚ), dr hab. Piotr Węcowski (IH UW). 

KONFERENCJA „JAN DŁUGOSZ (1415-1480). ŻYCIE I DZIEŁO”, 26-27 LISTOPADA  

 

Rok 2015 przez Sejm RP został ogłoszony Rokiem Jana Długosza. Dla upamiętnienia 600 - lecia urodzin 

najbardziej zasłużonego polskiego historyka Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut 

Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego organizują konferencję naukową pt. „Jan Długosz (1415-1480). Życie i 

dzieło”. Odbędzie się ona 26 i 27 listopada 2015 r. w Krakowie, obrady zaś toczyć się będą w Uniwersytecie 

Jagiellońskim oraz w klasztorze Ojców Paulinów na Skałce – dwóch miejscach tak mocno związanych z Janem 

Długoszem. 

Choć badania nad Długoszem trwają już od wielu dziesięcioleci, sądzimy, że wiele tematów dotyczących jego 

życia i twórczości nadal wymaga uwagi i pogłębionej refleksji. Podczas konferencji chcielibyśmy spojrzeć 

zarówno na życie, jak i twórczość Jana Długosza. Interesować nas będzie środowisko rodzinne, kręgi 

współpracowników i przyjaciół krakowskiego kanonika; jego działalność kancelaryjna, kościelna, 

dyplomatyczna; jego relacje ze środowiskami kościelnymi, miejskimi lub też z dynastią Jagiellonów; jego 

religijność, mentalność. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące twórczości historiograficznej 

(na czele z „Rocznikami” i katalogami biskupów polskich), hagiograficznej, heraldycznej, inwentaryzacyjnej. 
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Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych nauk (m.in. 

historyków sztuki, historyków literatury). 

Zgłoszenie swojego zainteresowania udziałem w konferencji wraz z tytułem referatu i krótkim zarysowaniem 

zagadnienia prosimy kierować do końca lipca 2015 roku na adres mailowy dr hab. Lidii Korczak 

(likorster@gmail.com) lub dr hab. Piotra Węcowskiego (pwecowski@uw.edu.pl). O włączeniu referatu do 

programu konferencji poinformujemy na początku sierpnia.  

Referentom zapewniamy dwa noclegi oraz wyżywienie. Czas trwania referatu przewidziany jest na 25 minut. 

Referaty przedstawione w czasie konferencji zostaną opublikowane. 

Komitet organizacyjny: prof. Maria Koczerska, prof. Krzysztof Ożóg, dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Marek D. 

Kowalski, dr hab. Piotr Węcowski 

NOWE KSIĄŻKI I NUMERY CZASOPISM 

 

 

Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów średniowiecza 
komitet redakcyjny: Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołąbek, Marek A. 
Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr 
Węcowski 
 
 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego  
Warszawa 2014.  
ISBN: 978-83-235-1617-0 
Oprawa twarda 
ss. 769 
 

 

Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w 
Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku,  cz. II 
Red. Andrzej Karpiński 
 
 
DiG 
Warszawa 2015 
ISBN 978-83-7181-878-3 
Oprawa twarda 
ss. 370 
 

 

Jerzy Kochanowski  
Tylnymi drzwiami : „Czarny rynek” w Polsce  1944-1989 (wyd. 2 
przejrzane i poprawione 
 
 
 
Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal  
Warszawa 2015.  
ISBN 978-83-280-1549-4 
Oprawa twarda 
ss. 519 
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Jakub Maciej Kosiorek  
Sobie i miastu : działalność fundacyjna Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach 
  
 
Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama, Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,  
 
Siedlce-Warszawa 2015  
ISBN 978-83-936737-3-5 
Oprawa twarda 
ss. 191 
 

 

Piotr M. Majewski  
Sudetští Němci 1848-1948 : dějiny jednoho nacionalismu 
[překlad z polskiego Markéta Páralová Tardy] 
 
 
 
 
Seria: Monographiae – Historický ústav AV ČR 
Conditio humana - Muzeum II Wojny Światowej,  
Brno-Gdańsk  2014.  
ISBN 978-80-905323-2-8 
Oprawa twarda 
ss. 537 

 

 

Studia historyczno-wojskowe  
tom V 
 
Red. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron 
 
 
 
Inforteditions  
Zabrze-Tarnowskie Góry 2015 
ISBN 978-83-64023-53-8 
Oprawa miękka 
ss. 362 
 
 

 

 

Uprzejmie proszę o przekazywanie wszelkich uwag oraz informacji, które Państwa zdaniem zasługują na notkę 
w e-Newsletterze, na adres: nkrolikowska@uw.edu.pl 
 
 

mailto:nkrolikowska@uw.edu.pl

