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JAN A d am o w sk i, ur. 1948, profesor UMCS, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Kulturo- 
znawstwa UMCS, kierownik Zakładu Kultury Polskiej. Dziedziny zainteresowań: język folkloru, 
tekstologia i genologia folklorystyczna, etnolingwistyka i folklorystyka, w tym obrzędy i wierzenia, 
pisarstwo ludowe, wschodnie pogranicze kulturowe, kody niewerbalne, cmentarz jako tekst kultury, 
zagadnienia ludowej pobożności. Autor ok. 260 publikacji, w tym monografii Kategoria przestrzeni 
w folklorze. Studium etnolingwistyczne (1999), dokumentacji repertuaru (głównie pieśni ludowych): 
Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy (1994), Pańszczyznońka. Podlaskie 
pieśni ludowe z repertuaru Aleksandry Daniluk (1997), Spiewanejki moje. Najwybitniejsi śpiewacy 
ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, cz. I i II (2003, 2005) oraz prac pod redakcją: W zwierciadle 
języka i kultury (współred. S. Niebrzegowska, 1999), Przestrzeń w języku i w kulturze. Problemy teo
retyczne. Interpretacje tekstów religijnych (2005), Przestrzeń w języku i w kulturze. Analiza tekstów 
literackich i wybranych dziedzin sztuki (2005). Redaktor ogólnopolskiego kwartalnika „Twórczość 
Ludowa”.
Adres służbowy: Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Polska, 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodow- 
skiej 4A; jan.adamowski@umcs.lublin.pl lub jadamowski@poczta.fm

NIKOLAJ A n t r o p o v , ur. 1950, kierownik Oddziału Językoznawstwa Słowiańskiego i Teoretycz
nego Instytutu Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Zainteresowania: białoruska i słowiańska etno
lingwistyka, etnolingwistyka a etymologia, dialektologia, folklor; geografia etnolingwistyczna i inne. 
Inicjator i organizator prac terenowych, twórca i kustosz archiwum „Białoruskiego Atlasu Etnolin- 
gwistycznego”. Autor ponad 120 publikacji naukowych, w tym także prac zbiorowych Instytutu 
Językoznawstwa i Uniwersytetu Białoruskiego (Mińsk); redaktor kolejnych tomów Słownika etymo
logicznego języka białoruskiego.
Adres służbowy: 220072 ул.Сурганова, д. 1/2, Минск, Беларусь; n_antr@mail.ru

D e j a n  A j d a ĆIĆ, ur. 1959, lektor-docent Katedry Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii Naro
dowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Dziedziny zainteresowań: folklorystyka, 
literaturoznawstwo, etnolingwistyka słowiańska. Autor ok. 140 prac naukowych, w tym 3 monogra
fii: Novák Kilibarda. Naučnik i književnik (2000), Prilozi proučavanju folklora balkanskih Slovena
(2004), Slávistická istraživanja (2007), współautor słownika Korotkyj ukrajins ’ko-serbs ’kyj slovnyk 
spolučuvanosti sliv (2005), założyciel i główny redaktor folklorystycznego i etnolingwistycznego 
rocznika Kodovi slovenskih kultura (1996 — do dziś), redaktor ok. 10 zbiorów naukowych, 
dej aj d@yahoo. com

JERZY Ba r t m iń s k i , ur. 1939, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki 
Współczesnego Języka Polskiego UMCS w Lublinie. Prace z zakresu współczesnej polszczyzny, 
tekstologii, etnolingwistyki, folklorystyki i dialektologii. Autor książek: O języku folkloru (1973), O 
derywacji stylistycznej (1977), Nazwiska obce w języku polskim (z Izabelą Bartmińską, 1978), Folk
lor, język, poetyka (1990), Polskie kolędy ludowe (2002), Jazykovoj obraz mira: očerki po etnolingvi- 
stike (2005), Językowe podstawy obrazu świata (2006), Stereotypy mieszkają w języku (2007). Autor 
koncepcji i redaktor Słownika stereotypów i symboli ludowych (t. 1 Kosmos cz. 1 — 1996, cz. 2 — 
1999; kolejne tomy w opracowaniu). Założyciel i redaktor „Etnolingwistyki” (t. 1-20, 1988-2008); 
redaktor wielu prac zbiorowych, m. in. tomu Współczesny język połski (1993, II wyd. 2001) i to
mów w tzw. lubelskiej czerwonej serii: Pojęcie derywacji w lingwistyce (1981), Konotacja (1988),
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Językowy obraz świata (1990), Język w kręgu wartości (2003) i in. Przewodniczący Komisji Et- 
nolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Sławistów i podobnej komisji w Komitecie 
Językoznawstwa PAN.
Adres służbowy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Polska, 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodow- 
skiej 4; jbartmin@klio.umcs.lublin.pl

O l ’ GA BELOVA, ur. 1960, doktor habilitowany nauk filologicznych, starszy pracownik naukowy In
stytutu Słowianoznawstwa RAN (Moskwa). Zainteresowania naukowe: tradycyjna duchowa kultura 
Słowian, wzajemne relacje piśmiennej i ustnej tradycji, folklor religijny narodów słowiańskich, ste
reotypy etnokulturowe w języku i w kulturze Słowian. Autorka ponad 300 prac naukowych, w tym 
monografii: Slavjanskij bestiaria. Slovar’ nazvanij i simvoliki (2000), „Narodnaja Biblija”: Vosto- 
čnoslavjanskie etimologičeskie legendy (2000), Etnokul ’tumye stereotipy v slavjanskoj narodnoj tra
dicii (2005), „Evrejskij m if” v slavjanskoj ku ł’ture (2008, współaut. Vladimir Petruchin), Fol’klor
i knižnosť: m if i istoričeskie reálii (2008, współaut. Vladimir Petruchin).
Adres służbowy: 119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 32-А, корпус В, к. 926; 
olgabelovainslav@gmail .com

E le n a  L v o v n a  B e re z o v iČ , ur. 1966, doktor habilitowany nauk filologicznych, profesor Katedry 
Języka Rosyjskiego i Językoznawstwa Ogólnego Uralskiego Państwowego Uniwersytetu. Specjalista 
w dziedzinie rosyjskiej i słowiańskiej etnolingwistyki, onomastyki, etymologii, onomazjologii, lek
sykologii i leksykografii dialektalnej. Autorka 160 prac naukowych, w tym monografii Toponimia 
Russkogo Severa: Etnolingvističeskie issledovanija (1998), Russkaja toponimija v etnolingvističe- 
skom aspekte (2000), Jazyk і tradicionnaja ku ť tura (2007), a także słowników — Etimologičeskij 
slovar’ russkogo jazyka dla škoťnikov (2000), współaut. wielotomowego Slovar ja  govorov Rus
skogo Severa i in. Przewodnicząca Toponimističeskoj ekspedicii Ural’skogo universiteta, kierownik 
dydaktyczno-naukowego kompleksu Russkij onomastikon (Instytut Języka Rosyjskiego im. W. W. 
Winogradowa RAN — UPU).
Adres służbowy: 620000, Россия, Екаіеринбуг, пр. Ленина, У ральский Государственный 
Университет им. Горького, К аф едра русского язы ка и общего языкознания; berezo- 
vich@yandex.ru

E l e n a  B o g a n e v a , ur. 1967, kierownik Laboratorium Tradycyjnej Sztuki Białoruskiego Państwo
wego Instytutu Problemów Kultury. Zainteresowania: ludowa niebajkowa proza (legendy, przekazy, 
byliczki, podania obyczajowe), Biblia ludowa, ludowe chrześcijaństwo, problemy współczesnej eg
zystencji i autoreprezentacji tradycyjnej kultury chłopskiej (ustne dyskursy ludowe). Autorka około 
60 publikacji naukowych, w tym także rozdziałów na temat prozy bajkowej i niebajkowej w mono
grafiach zbiorowych: Tradycyjna mastackaja kul ’tura belarusaü. Vicebskae Padzvinne (Mińsk, 2004)
i Tradycyjna mastackaja ku l’tura belarusaü. Grodzenskae Panjamonne, u 2 tomach. (Mińsk, 2006). 
Adres służbowy: 220117 ул. Калиновского, 12, Минск, Беларусь; boganeva@tut.by

WOJCIECH C h l e b d a , ur. 1950, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Uniwersytetu Opolskiego. Dziedziny zainteresowań: leksykologia i frazeologia języków słowiań
skich, leksykografia jedno- i dwujęzyczna, językowy obraz świata. Autor ok. 170 prac naukowych, 
w tym czterech monografii: Oksymoron. Z problemów poznania rzeczywistości (1985), Elementy fra- 
zematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy (1991, wyd. drugie 2003), Fatum i nadzieja. Szkice 
do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan (1995), Szkice o skrzydlatych słowach. 
Interpretacje lingwistyczne (2005), współautor trzech słowników przekładowych, w tym Rosyjsko- 
-polskiego słownika skrzydlatych słów (2003).

mailto:jbartmin@klio.umcs.lublin.pl
mailto:vich@yandex.ru
mailto:boganeva@tut.by


Noty o autorach 453

Adres służbowy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO, 45-040 Opole, pl. M. Kopernika 11; 
Womich4@wp.pl; ifwsch@uni.opole.pl

RENATA G r z e g o r c z y k o w a , ur. 1931, profesor zw. w Instytucie Języka Polskiego Uniwersy
tetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie słowotwórstwa, semantyki i składni polskiej. Autorka 
książek: Zarys słowotwórstwa polskiego (1972 i wyd. następne), Czasowniki odimienne we współ
czesnym języku polskim (1969), Funkcja semantyczna i składniowa połskich przysłówków (1975), 
Wykłady z połskiej składni (1996 i nast.), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej (1990 i nast.), 
Wstęp do językoznawstwa (2007). Współautorka (z J. Puzyniną) Słowotwórstwa współczesnego ję 
zyka polskiego (1979) oraz Słowotwórstwa i gramatyki współczesnego języka polskiego (1984). 
Współredaktor prac zbiorowych: Językowa kategoryzacja świata (1996), Studia z semantyki porów
nawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne cz. 1 (2000), cz. 2 (2003).

A lo y z a s  GltdaviČIUS, ur. 1940, doktor habilitowany, profesor, kierownik Zakładu Filologii Ro
syjskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szawelskiego. Przewodniczący Senatu Uniwer
sytetu Szawelskiego. Dziedziny zainteresowań: semantyka porównawcza, etnolingwistyką, interlin- 
gwistyka. Autor książek: Sopostavitel ’naja semasiologija litovskogo i russkogo jazykov (1985), Lek- 
siné sémantika (1994), Etnolingvistika (2000), Interlingvistikos jvadas (2002), Gretinamoji séman
tika (2007). Redaktor czasopisma naukowego „Filologija“.
Adres służbowy: Siauliy universitetas, Humanitarinis fakultetas, P. Višinskio 38, LT-76352 Siauliai, 
Lietuva; gudavicius@hu.su.lt

NATALIA H o b z e j , ur. 1964, doktor nauk filologicznych, kierownik Wydziału Języka Ukraińskiego 
Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Kipr’jakevica Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zaintereso
wania naukowe: dialektologia, leksykologia, leksykografia, językowy obraz świata. Autorka około 
80 prac naukowych, między innymi: Hucuł’ska mifologija: etnolingvistyčnyj slovnyk (2000), współ
autor Hucuł’ski govirki: korotkij slovnyk (1997), redaktor naczelny wydawnictwa: Dialektolohični 
studij (t. 1-6 , 2003-2006) oraz serii Dialektolohična skrynja (od 2003).
Adres służbowy: Інститут українознавства ім. І. К рип’якевича НАНУ, м. Львів, 29026, 
вул. Козельницька, 4; nkhobzey@comcast.net; nkhobzey@ukr.net

MARIJA I liĆ , ur. 1973, badacz w Instytucie Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Bel
gradzie. Dziedziny zainteresowań: lingwistyka kulturowa (lingwistyka antropologiczna, etnolingwi- 
styka) języków słowiańskich i problemy analizy dyskursu. Autorka ok. 20 prac naukowych, w tym 
monografii (współautorka: Mirjana Detelić): Beli grad : poreklo folklorně formule i slovenskog to- 
ponima (2006).
Adres służbowy: Instytut Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk UP, 11 000 Belgrad, pl. 
Knez Mihailova 35/IV; marija.ilic@sanu.ас.yu; marija.mail@gmail.com

A l e k s e j  J ü d i n , ur. 1965, profesor doctor w Zakładzie Slawistyki Studiów Wschodnioeuropej
skich w Uniwersytecie w Gent (Belgia). Dziedziny zainteresowań: etnolingwistyką wschodniosło- 
wiańska, onomastyka folkloru, analiza konceptualna i dyskursywna tekstów ideologizowanych. Au
tor ok. 100 prac naukowych, w tym dwóch podręczników: Russkaja tradicionnaja narodnaja ducho- 
vosť  (1994) i Russkaja narodnaja duchovnaja ku l’tura (1999, izd. 2-е rozszerz, i zmień. 2007) oraz 
dwóch monografii: Onomastikon russkich zagovorov (1997) i Onomastikon vostočnoslavjanskich za- 
gadok (2007).
Adres służbowy: Russische taalkunde Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde Universiteit Gent 
Rozier 44, 9000 Gent, Belgium; e-mail: 01eksiy.Yudin@UGent.be, http://www.slavistiek.ugent.be/
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E l e n a  KOROLOVA, ur. 1951, profesor Instytutu Komparatywistyki Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Daugavpilskiego (Łotwa). Zainteresowania naukowe: leksyka i frazeologia dialek- 
talna, język i kultura starowierców Łattgalii, etnolingwistyka, leksykografia dialektalna. Autorka 
ponad 100 publikacji naukowych, w tym dwóch słowników: Motivacionnyj slovar’ narečij ar
changel’skich govorov (1990), Dialektnyj slovar’ odnoj sem ’i (Pytalovskij rajon Pskovskoj oblasti), 
cz. 1-2 (2000). Współautorka wydawnictwa zbiorowego Obrjadovaja poezija Pinez’ja. Materiały 
f o l ’klornych ekspedicijMGU vPinežskij rajon Archangel’skoj oblasti (1970—1972) (1980).
Adres służbowy: Komparativistikas instituts, Daugavpils universitates Humanitara fakultate, 
Viembas 13, kab. 323, Daugavpils LV-5401, Latvija, tel. (371)65424238; Fax (371)65422611; 
oksana.komarova@du.lv

JURIJ KOSTYLEV, Jekatierinburg, bakałarz nauk filologicznych, przygotowuje pracę magisterską 
w Katedrze Języka Rosyjskiego i Językoznawstwa Ogólnego Uralskiego Państwowego Uniwersytetu 
im. A. M. Gorkiego.
Adres domowy: 620041, Россия, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 19 корп. 1, кв. 5; 
kubkrok@mail .ru

ŚWIETLANA M a r t i n e k , ur. 1957, docent Katedry Filologii Rosyjskiej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki. Dziedziny zainteresowań: lingwistyka kognitywna (kognitywna se
mantyka, kognitywne mechanizmy, struktury konceptualne), psycholingwistyka, etnolingwistyka. 
Autorka ok. 70 prac naukowych, w tym Ukrainskogo asociativnogo slovnika (v 2 t.).
Adres służbowy: Lvivs’kyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka Vul. Universytets’ka 1, L’viv, 
79000 Ukraine; s.v.martinek@gmail.com

L id ia  N e p o p -A j d a c ic  (N e p o p ), ur. 1976, docent Katedry Polonistyki Instytutu Filologii Na
rodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Dziedziny zainteresowań: etnolingwi
styka słowiańska, leksykologia, semantyka leksykalna, dialektologia, kontakty językowe. Autorka 
ok. 40 prac naukowych, w tym monografii: Leksyčni osoblyvosti p o l’s ’kych govirok na terytoriji 
Chmel ’nyc ’koji ta Zytomyrs ’koji oblastej (2004) i pomocy dydaktycznej Polska etnolingwistyka ko
gnitywna (2007), współpracownik Bibliographie Linguistique (autor danych z Ukrainy) (tomy za 
lata 1997-2003). 
lidijanepop@yahoo.com

A n n a  Pa j d z i n s k a , ur. 1953, profesor w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego Instytutu Filologii 
Polskiej UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe dotyczą semantyki leksykalnej, frazeologii
i struktury tekstu artystycznego. Autorka książek: Związki frazeologiczne nazywające akt mowy. 
Semantyka i składnia (1988); Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji (1993), Studia fra 
zeologiczne (2006). Współautorka (z A. M. Lewickim i B. Rejakową) Z zagadnień frazeologii. Pro
blemy leksykograficzne (1987). Współredaktor tomów: Językowa kategoryzacja świata ( 1996), Prze
szłość w językowym obrazie świata (1999), Semantyka tekstu artystycznego (2001), Podmiot w języku
i w kulturze (2008).
Adres służbowy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4; 
anna.pajdzinska@umcs.lublin.pl

PIETER P l a s , studiował antropologię kulturową (MA, Leuven, 1996), języki i literaturę chorwacką 
(Zagrzeb, 1997) i lingwistykę interdyscyplinarną (MA, Antwerpia i Gent, 2005). Stopień doktora 
w zakresie języków i kultur wschodnioeuropejskich uzyskał w Uniwersytecie w Gent (Belgia), tam 
w latach 1997-2001 był zatrudniony jako młodszy pracownik naukowy. Obecnie badacz w Centrum 
Studiów Południowo-wschodnioeuropejskich w Uniwersytecie w Gent. Zainteresowania naukowe:
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pragmatyka, antropologia lingwistyczna, antropologia kulturowa, historia kultury i folkloru słowiań
skiego i bałkańskiego, w szczególności literatura mówiona i etnografia Słowian Południowych. 
Adres służbowy: Center for Southeast European Studies, Ghent University, p/a Victor Braeckman- 
laan 185, B-9040 Gent, Belgium; pieter.plas@fulladsl.be

HANNA P o p o w s k a -T a b o r s k a , ur. 1930, profesor zwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN 
w Warszawie. Dziedziny zainteresowań: kaszubszczyzna (dialekty i zabytki językowe, transforma
cje współczesne), leksyka i etymologie słowiańskie, wczesne dzieje języków słowiańskich. Autorka 
około 440 prac naukowych, w tym 16 monografii, m.in.: Centralne zagadnienie wokalizmu kaszub
skiego (1961), Dawne pogranicze językowe polsko-dolnoluzyckie (1965), Kaszubszczyzna — zarys 
dziejów (1980), Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny (1984), Wczesne dzieje Słowian w świetle ich 
języka (1991, 1993), Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (I-V, 1994-2006) — wspólnie z W Bo- 
rysiem.
Adres służbowy: Instytut Slawistyki PAN, Bartoszewicza 1 В m. 17, 00-337 Warszawa;
i span@i span. waw. pl

L JUBINKO R a d e n k o v iČ ur. 1951, profesor zwyczaj ny w Instytucie Bałkanistyki SANU w Belgra
dzie. Dziedziny zainteresowań: południowosłowiański folklor magiczny w kontekście słowiańskim, 
komparatystyka folklorystyczna, semiotyka kultury ludowej, demonologia Słowian, językowy obraz 
świata, etnolingwistyką.
Autor ok. 200 prac naukowych, w tym czterech monografii: Urok ide uz polje. Narodna bajanja 
(1973), Narodne basme i bajanja (1982), Narodna bajanja kod Južnih Slovena (1996), Simbolika 
světa u narodnoj magiji Južnih Slovena (1996), współautor słownika Slovenska mitologija. Enciklo- 
pedijski rečnik (2001).
Adres służbowy: Balkanološki institut SANU, 11000 Beograd, Knez Mihailova 35; 
rlj ubink@Eunet.yu

P e t a r  SOTIROV, ur. 1958, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersy
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziedziny zainteresowań: lingwistyka tekstu, socjolin- 
gwistyka, analiza dyskursu, polsko-bułgarskie językoznawstwo porównawcze, psycholingwistyka. 
Autor i współautor ok. 50 prac naukowych, w tym trzech monografii: Socjolingwistyka a mowa 
uczniów (1996), Język i życie. Badanie socjolingwistyczne Bułgarów na Węgrzech (2000), Mowa
i ceł. Problemy strategii językowych (2002). Prace opublikowane w USA, Austrii, Bułgarii, Polsce
i na Węgrzech.
Adres służbowy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 
Lublin; sotirow@wp.pl

MARIJA S t a n o n ik , ur. 1947, profesor doktor habilitowany w Instytucie Ludoznawstwa Słoweń
skiego ZRC SAZU wLubljanie. Zbieracz i wydawca folkloru ustnego. Zainteresowania naukowe: et
nologia i folklorystyka, zwłaszcza teoria folkloru słownego, pogranicze folkloru i literatury, gatunki 
folkloru. Autorka książek: Slovstvena folklora v domačem Okolu (1990, 1993), Slovenska slovstvena 
folklor a (1999), Od setve do žetve. Interpretaci/a in konkordancja svetopisemskih motivov v sloven- 
ski slovstveni folklori (1999), Teoretični oris slovstvene folklore (2001), Slovstvena folkloristika med. 
jezikoslovjem in literalno vedo (2004), Procesualnost slovstvene folklore (2006). Dokonała wyboru
i opracowania (w oparciu o materiały terenowe Archiwum Folkloru Słoweńskiego) zbiorów: V deveti 
deželi. Sto slovenskich pravjlic iz naših dni (1995), „Slovenijo je  Bog nazadnje ustvaril”. Slovenske 
folklorně pripovedi izpreteklosti in sodobnosti (1999), Slovenskepovedke iz 20. stoletja (2003).

SVETLANA M i c h a j l o v n a  TOLSTAJA, ur. 1938 r., profesor, doktor habilitowany nauk filologicz
nych, kierownik Oddziału Etnolingwistyki i Folkloru RAN. Autorka ponad 600 prac naukowych,
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m.in. książek Morfonologija v strukturę slavjanskich jazykov (1998), Poleskij narodnyj kalendar’
(2005). Współautorka koncepcji i redaktor słownika Slavjanskie drevnosti. Znany specjalista w róż
nych dziedzinach slawistyki — etnolingwistyki słowiańskiej, folklorystyki, dialektologii, morfono- 
logii, a także w zakresie semantyki teoretycznej, onomastyki, słowotwórstwa. 
tolst@rinet.ru

IRENA Va ň k o v a , ur. 1962, docent w Zakładzie Języka Czeskiego i Teorii Komunikacji Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Dziedziny zainteresowań: lingwistyka kognitywna
i kulturowa, filozofia języka, semiotyka mowy i milczenia, lingwistyka tekstu zorientowna semio- 
tycznie i komunikacyjnie, interpretacja tekstu poetyckiego. Monografie: Mlčení a řeč v komunikaci, 
jazyce a kultuře (1996), Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky (współautorka, 
2005), Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět (2007).
Adres służbowy: Ustav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova — Filozofická fa
kulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1; irena.vankova@ff.cuni.cz

Ta t ’JANA VOLODINA, ur. 1968, przygotowuje rozprawę habilitacyjną w Instytucie Historii Sztuki, 
Etnografii i Folkloru Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Zainteresowania: medycyna ludowa Bia
łorusinów, mifopoetycki obraz świata, małe gatunki folkloru. Autorka ok. 100 publikacji, w tym 
dwóch monografii: Talaka v duchoünaj ku l’tury belarusaü (Mińsk, 1997), Semantyka гесай u du- 
choünaj spadčyne belarusaü (Mińsk, 1999); autorka zbiorów: Belorusskij erotičeskij f o l ’klor (Mo
skwa, 2006), Narodnaja medycyna: rytuał ’na-magičnaja praktyka (Mińsk, 2007).
Adres służbowy: 220072 ул.Сурганова, д. 1/2, Минск, Беларусь; tanja_volodina@tut.by

MARIJA V u ČKOVIČ, ur. 1974, pracownik naukowy Instytutu Języka Serbskiego SANU i współ
pracownik Instytutu Bałkanistyki SANU (Belgrad). Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, 
lingwistyka stosowana, słowiańska etymologia, języki tajne.
Adres służbowy: Etimološki odsek, Institut za srpski jezik SANU, Knez Mihailova 35/1, 11000 Be
ograd, Srbija; marija.vuckovic@sanu.ас.yu

JUSTYNA WINIARSKA, ur. 1969, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowy obszar jej zainteresowań to współczesna polszczyzna 
mówiona (książka: Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym 2001), obecnie wykorzystuje 
metodologię kognitywną w analizie tekstów poetyckich (Liście podzwaniające śmiercią... Sposoby 
konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej 2007) i naukowych (Znak językowy 
jako przykład metafory ontologicznej w nauce 2005), poszukując jednocześnie jej filozoficznych 
źródeł (Conceptual metaphor — the idea o f cognitive linguists or the idea o f Ludwig Wittgenstein? 
2004; Ludwig Wittgenstein — nieobecny patron językoznawstwa kognitywnego 2005)
Adres służbowy: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków; 
justyna.winiarska@uj .edu.pl

KRZYSZTOF W r o c ł a w s k i , ur. 1937, emerytowany profesor nadzwyczajny Instytutu Slawistyki 
Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziedziny zainteresowań: folklorystyka 
słowiańska w ujęciu porównawczym (bajka, ballada, legenda, pieśń mityczna i epicka, przysłowie), 
bajarze ludowi, etnoligwistyka, literaturoznawstwo południowosłowiańskie. Autor ok. 180 prac na
ukowych, w tym monografii: Микедонскиот народен раскаж увач Д им о Стенкоски. t. 1 
Фолклористичка монографией, Skopje 1979, t. 2 Текстови, Skopje 1984; List z Nieba czyli 
Epistoła o niedzieli (1991); (we współautorstwie z T. Vražinovskim): Споредбена монографии  
на микедонското село Jиблиници и полското село Щ ентки-Грензки. t. 3 М итски  
npeduHuju (1992); A. Zadrożyńska, Т. Vražinovski, К. Wrocławski: Ludowe obrzędy i podania.
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Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej (2002). Antologie
i wybory tekstów ludowych południowosłowiańskich: (we współautorstwie:) Samowily i pasterze. 
Bajki z Socjalistycznej Republiki Macedonii (1981); autorskie: O Bogu, jego sługach i diabelskich 
sztuczkach. Setnik legend Południowej Słowiańszczyzny (1985); Bajki z Jugosławii. Rządca losu 
(1991). Autorstwo zbiorowe i redakcja: Polacy o Bośni. Polacy w Bośni. Przewodnik bibliograficzny 
z komentarzami. Орг.: Krzysztof Wrocławski — red. naukowa, Magdalena Bogusławska, Norbert 
Różycki (2003); Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze. Орг.: Krzysztof Wrocławski, Mag
dalena Bogusławska, Małgorzata Kryska, Norbert Różycki (2007).
Adres służbowy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28, 00-419; wroclawscy@neostrada.pl

JÖRG ZINKEN, ur. 1973, starszy wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Portsmouth 
(Wielka Brytania). Interesuje się miejscem mówienia i pisania w życiu ludzkim. Obecnie pracuje 
nad historią pojęcia relatywizmu językowego w lingwistyce i w psychologii, i nad tym jak pary 
angielskie, polskie i mieszane rozmawiają o obowiązkach. Autor ok. 30 prac naukowych. Wydał 
niedawno (wspólnie z kolegami) książkę The Cognitive Linguistics Reader (2007).
Adres służbowy: University of Portsmouth, Department of Psychology, King Henry I Street, Ports
mouth POI 2DY (UK); joerg.zinken@port.ac.uk

VLADISLAVA Z d a n o v a , ur. 1972, młodszy profesor w Instytucie Slawistyki Wydziału Lingwistyki 
Stosowanej i Kulturologii Uniwersytetu w Mainz. Zainteresowania naukowe: lingwistyczne projek
cje tożsamości, opis stereotypów, w tym też na materiale folkloru, problemy bilingwizmu, współ
czesnej stylistyki i socjolingwistyki. Autorka ok. 40 prac naukowych, monografii Russkie i russkost’
(2006).
Adres służbowy: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich 06; Institut für Slavi- 
stik/Russisch; An der Hochschule 2, D — 76726 Germersheim; zhdanovv@uni-mainz.de
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