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Znak przyjaźni i zaufania

Pastor, opozycjonista,
kandydat na prezydenta
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Nowe władze uniwersytetu

Szansa na… leki…

Bałałajki w Moskwie

Najlepszy debiut historyczny

W Warszawie 28 lutego odbyła się gala
wręczenia tytułów Jakość Roku 2011.
Wśród wyróżnionych znalazł się Uniwersytet Łódzki i projekt TESTOPLEK: Rola
transporterów oporności wielolekowej
w farmakokinetyce i toksykologii ...

Łódzki Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich Bałałajki uczestniczył
w IX edycji międzynarodowego festiwalu
Gwiazdozbiór Mistrzów, który odbył się
w dniach 16-19 lutego w Moskwie. (…)
muzycy zdobyli największe uznanie...

Decyzją komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Paczkowskiego dr Wojciech Marciniak i Marcin Giełzak
zostali wyróżnieni w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskigo na Najlepszy
Debiut Historyczny roku 2011.
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Druga edycja konferencji Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Czy jesteśmy na dobrej drodze? odbyła się w dniach
29-30 marca w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
Uniwersytetu Łódzkiego.
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Zacieśnienie zagranicznej współpracy

Obrady zostały otwarte 29 lutego w Bibliotece
Uniwersytetu Łódzkiego. W imieniu władz uczelni
zebranych powitał rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, który następnie wręczył nominację na stanowisko dyrektora centrum prof. Maciejowi Kokoszce oraz
prof. Georgiemu Minczewowi na stanowisko zastępcy
dyrektora tej placówki. Nowo powołana dyrekcja zastąpiła działających od roku pełnomocników rektora
UŁ ds. utworzenia i organizacji centrum Ceraneum
dr. Pawła Filipczaka i dr. Ivana Petrova.
Po krótkim wystąpieniu dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego mgr Marii Wrocławskiej głos
zabrała członkini Międzynarodowej Rady Naukowej
prof. Elka Bakałowa z Bułgarskiej Akademii Nauk.
Pozytywnie zaskoczona tym, że w okresie kryzysu
ekonomicznego i postępującej marginalizacji nauk
humanistycznych podejmowane są takie inicjatywy,
jak powołanie centrum, złożyła życzenia pomyślnego
rozwoju tego projektu.
Ceraneum we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pierwszego roku działalności
udało się udostępnić czytelnikom obszerny księgozbiór
o szeroko pojętej tematyce bizantyńskiej i paleoslawistycznej, którego trzon stanowią woluminy zgromadzone przez patrona placówki prof. Waldemara Cerana. Wydany też został pierwszy tom czasopisma Studia
Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre
for the History of the Mediterranean Area and the SouthEast Europe. W przygotowaniu jest kilka konferencji
oraz projektów naukowych z udziałem zagranicznych
członków centrum. Te wszystkie osiągnięcia przedstawił prof. M. Kokoszko w wystąpieniu Ceraneum – Past
and Prospects (Ceraneum – przeszłość i perspektywy). Omówił również plany na ten rok: już w maju ma się odbyć
konferencja poświęcona podatkom w Basenie Morza
Śródziemnego, a na październik przewidywane jest
spotkanie dotyczące dietetyki i kuchni.
Posiedzenie rady było okazją do oficjalnego zaprezentowania przez członkinię kolegium redakcyjnego
dr Małgorzatę Skowronek pierwszego numeru rocznika
Studia Ceranea, którego znaczna część autorów, również
z zagranicy, obecna była na sali. Zapowiedziane zostało
też wydanie drugiego tomu czasopisma. Jego część będą
stanowiły referaty wygłoszone podczas spotkania.

Fot.: Andrzej Kompa

Na przełomie lutego i marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum.
Dokonano na nim podsumowania pierwszego, pracowitego roku działalności centrum, powołanego przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego w lutym 2011 r. Tematem
rozmów były także perspektywy dalszego jego rozwoju oraz możliwość współdziałania między ośrodkami naukowymi, w których na co dzień pracują członkowie rady, skupiającej kilkudziesięciu badaczy z wielu europejskich uniwersytetów
i placówek akademickich.

Uczestnicy inauguracyjnego posiedzenia Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum w Pałacu Biedermanna

W kolejnej sesji obrad ich uczestnicy przedstawili historię i obecną sytuację swoich macierzystych instytucji badawczych. Profesor Albrecht Berger opowiedział
o dziejach Instytutu Bizantynologii na Uniwersytecie
Monachijskim, prof. Maciej Salamon o analogicznej
placówce na Uniwersytecie Jagiellońskim, a prof. Kazimierz Ilski przedstawił dzieje studiów bizantynologicznych w Poznaniu aż do czasów współczesnych.
Jako ostatni z referatem nt. studiów postbizantyńskich
w badaniach prowadzonych na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
Łódzkiego wystąpił prof. Marek Dziekan.
Końcowym punktem programu pierwszego dnia
obrad była dyskusja o możliwościach współpracy
instytucji, w których pracują na co dzień członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej. W jej trakcie
przedstawiono kilka propozycji kierownictwa centrum, a uczestnicy zgłosili swoje własne pomysły
i uwagi. – Jestem szczęśliwy, że nasze zaproszenie do
współpracy znalazło oddźwięk – mówił po spotkaniu
dyrektor Ceraneum prof. Kokoszko. – Kilka projektów jest już w trakcie realizacji, składane są wnioski
o granty mające zapewnić finansowanie kolejnych.
Cieszę się, że znaleźliśmy grupę ludzi zainteresowa-
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nych wspólnymi przedsięwzięciami i że wyznaczyliśmy kierunki działania.
Ustalono, że głównymi polami badawczymi realizowanymi w najbliższym czasie w centrum będą:
dietetyka i jedzenie w antyku i okresie wczesnobizantyńskim, relacje bizantyńsko-arabskie, dzieje
Bułgarii za czasów Symeona I, herezje dualistyczne
w świecie bizantyńskim, słowiańska i bizantyńska literatura apokryficzna oraz podatki w Bizancjum. Zainteresowanie wzbudził planowany projekt dydaktyczny, nad którego koncepcją Ceraneum pracuje wraz
z prof. Anną-Marią Totomanową z Uniwersytetu Sofijskiego. Zakłada on utworzenie interdyscyplinarnego studium bizantyńsko-słowiańskiego na poziomie
studiów II i III stopnia.
Drugiego dnia obrady odbywały się w Pałacu Biedermanna. Niezależnie od referatów poświęconych
dawnej i współczesnej bizantynologii członkowie
rady zaprezentowali również rezultaty prowadzonych przez siebie badań.
W bloku przedpołudniowym prof. Vlada Stanković (Uniwersytet Belgradzki) przedstawił referat Between Particularities and Common Culture: Researching
Byzantium and South-East Europe in the Middle Ages
Today (Między partykularyzmami a kulturą wspólną:
badania nad Bizancjum i średniowieczną Europą Południowo-Wschodnią dzisiaj). Następnie prof. Anna-Maria Totomanowa zaprezentowała projekt cyfrowego
słownika historycznego języka bułgarskiego Digital
Presentation of Bulgarian Lexical Heritage. Towards an
Electronical Historical Dictionary (Cyfrowa prezentacja bułgarskiego dziedzictwa leksykalnego. W kierunku

Pamiątkowe zdjęcie podczas zwiedzania Manufaktury

elektronicznego słownika historycznego). Doktor Yuri
Stoyanov (Uniwersytet Londyński) w referacie The
Apocalyptisation of the Theology of Warfare in Some Byzantine and Orthodox Slavonic Contexts (Apokaliptyzacja
teologii wojny w kontekście bizantyńskim i prawosławno-słowiańskim) zarysował powiązania ideologii państwowej i eschatologii na przykładzie kilku tekstów
bizantyńskich i cerkiewnosłowiańskich. Doktor Jacek
Wiewiórowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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w Poznaniu) w referacie Profesor Roch Knapowski as
a Pioneer of Interdisciplinary Researches (Profesor Roch
Knapowski jako prekursor badań interdyscyplinarnych)
przybliżył słuchaczom postać Rocha Knapowskiego
– prawnika, historyka i ekonomisty.
W sesji poobiedniej wystarczyło czasu jedynie
na dwa wystąpienia. Profesor Hana Gladková (Uniwersytet Karola w Pradze) przedstawiła interpretację
kluczowych momentów historii języka bułgarskiego
mówiąc nt. Language Situation from the Perspective of
the Diachronic Sociolinguistics (Sytuacja językowa z perspektywy socjolingwistyki historycznej), a prof. Hassan
Badawy (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach)
wygłosił referat Byzantines and Arabs: from the Conflict
into Partnership. Basis for the Euro-Mediterranean Intercultural Dialogue (Bizantyńczycy i Arabowie: od konfliktu
do współpracy. Podstawy europejsko-śródziemnomorskiego
dialogu kulturowego).
Na zakończenie części oficjalnej odbyło się zebranie
ogólne członków centrum Ceraneum, podczas którego
zaprezentowano zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych (dostępny
na stronie: palaeoslavica.uni.lodz.pl) będący owocem
trudu zespołu pracowników Zakładu Paleoslawistyki
i Kultury Ludowej UŁ, a także przyjęto nowych członków. Podsumowania obrad dokonano w rozmowach
kuluarowych w trakcie uroczystego koktajlu.
W piątek, 2 marca, członkowie Międzynarodowej
Rady Naukowej Ceraneum zostali zaproszeni na wycieczkę po Łodzi, współorganizowaną przez Biuro
Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miasta Łodzi. Zobaczyli m.in.: Cmentarz Żydowski,
plac Wolności, ul. Piotrkowską, liczne kompleksy pofabryczne oraz Manufakturę.
– Najważniejszym efektem obrad jest zacieśnienie kontaktów z ośrodkami zagranicznymi – ocenia
przebieg spotkania przewodniczący rady prof. Georgi Minczew. I dodaje: – Liczymy na kolejne wspólne
projekty. Bardzo istotna jest też integracja środowiska
wewnątrz Uniwersytetu Łódzkiego. Przyjęliśmy dwudziestu pięciu nowych członków Ceraneum – z zagranicy, z kraju, ale przede wszystkim z naszej uczelni
i to z różnych wydziałów: filozoficzno-historycznego,
filologicznego, ekonomiczno-socjologicznego, studiów międzynarodowych i politologicznych, prawa
i administracji. Obecnie Ceraneum liczy ponad sześćdziesięciu członków. Wszystkich zainteresowanych
działalnością centrum zapraszamy na stronę internetową (ceraneum.uni.lodz.pl), gdzie można znaleźć
informacje o wydarzeniach bieżących i zaproszenia
na organizowane przez nas spotkania.


Jan Wolski

