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Bogus aw Baku a � prof. dr hab. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Kierownik Zak a-
du Komparatystyki Literackiej i Kulturowej. 

Grzegorz Bubak � dr, ur. 1970 w Krakowie, hungarysta i filmoznawca, pracownik naukowy 
Katedry Filologii W gierskiej Uniwersytetu Jagiello skiego, specjalizuje si  w problematyce 
historii i kultury W gier XX w., ze szczególnym uwzgl dnieniem filmu w gierskiego. Wy-
da  ksi k  pt. Twórczo  filmowa Istvána Szabó. W 2006 i 2007 roku wyg osi  cykl wyk adów 
o tematyce historycznej i filmowej dla studentów Universita L�Orientale w Neapolu. 

Katarzyna Dziemian � mgr, uko czy a studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej na 
UAM w Poznaniu i pracuje w Zak adzie Translatoryki PWSZ w Kro nie. W semestrze zi-
mowym roku akademickiego 2007/2008 studiowa a na Uniwersytecie w Miszkolcu w ra-
mach programu Erasmus, st d jej zainteresowanie W grami. 

Ivana D�undová � mgr, doktorantka w Katedrze Slawistyki Instytutu Rusycystyki, Ukrainistyki 
i Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Preszowie, na S owacji. Zajmuje si  
wspó czesn  literatur  bia orusk  oraz literackimi zwi zkami bia orusko-rosyjsko-polsko-
czesko-s owackimi w perspektywie literackiej i translatologicznej. 

Csilla Gizi ska � dr, absolwentka filologii w gierskiej na Uniwersytecie im. Eötvösa Lóránda w 
Budapeszcie, adiunkt w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 
1992�2005 wyk ada a literatur  w giersk  w Zak adzie Filologii W gierskiej przy Instytucie 
J zykoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. By a wspó autork  
S ownika tematycznego w giersko-polskiego (2000). Doktorat obroni a w 2003 roku na UAM, jej 
praca doktorska (w przeredagowanej wersji) ukaza a si  drukiem pt. Dramat w gierski lat 
1945�1989 i jego ycie na scenach polskich (2004). Zajmuje si  literatur  w giersk  XX wieku  
i jej polskimi odniesieniami oraz recepcj  dramaturgii w gierskiej w Polsce. 

Joanna Grzelak � dr, adiunkt w Zak adzie Wspó czesnego J zyka Polskiego UAM. Autorka 
pracy doktorskiej pt. Polski j zyk prawa w perspektywie glottodydaktycznej. Zajmuje si  glotto-
dydaktyk , j zykiem prawa i problemami komunikacji mi dzykulturowej. 

Ryszard Grzesik � dr hab., pracuje w Instytucie Slawistyki PAN, specjalizuje si  w historii re-
dniowiecznej Europy rodkowej, zw aszcza stosunków polsko-w gierskich, historii poli-
tycznej i ród oznawstwie (szczególnie róde  narracyjnych do tego okresu). 
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Hanna Grzeszczuk-Brendel � dr, historyk sztuki. Pracownik naukowy na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Pozna skiej. Wspó autorka pracy: Prolegomena do ochrony obiektów architekto-
nicznych i zespo ów urbanistycznych Poznania XX wieku. [H. Grzeszczuk-Brendel, G. Klause,  
G. Kodym-Kozaczko, P. Marciniak]. Pozna  2009. 

Artur I ewski � dr, pracuje w lwowskim Instytucie Ludoznawstwa Ukrai skiej Akademii Nauk. 

Agnieszka Janiec-Nyitrai � dr, polonistka, bohemistka. Pracuje na Uniwersytecie Konstantyna 
Filozofa (Katedra areálových kultúr) w Nitrze (S owacja). Jej zainteresowania naukowe sku-
piaj  si  wokó  s owacko-polsko-czeskich kontaktów kulturowych, tradycji i specyfiki litera-
tur s owia skich. 

Peter Ká�a � PhDr. Csc, docent na Wydziale Teorii i Historii Literatury S owackiej na uniwersy-
tecie w Preszowie (S owacja). Szef Katedry Slawistyki. Literaturoznawca. Zajmuje si  litera-
tur  s owack  XIX stulecia, zwi zkami literackimi s owacko-polskimi oraz s owacko-w -
gierskimi. Autor prac, m.in.: Dve �túdie o Pavlovi Jozefovi �afárikovi (spolu s J. Rusnákom, 
Pre�ov, 1996); Medzi estetikou a ideológiou (Pre�ov, 2001); Pavol Jozef �afárik: Básnické dielo 
(editor, Bratislava, 2005). 

Csaba Gy. Kiss � profesor, w gierski literaturoznawca, historyk kultury, pracuje na uniwer-
sytecie E tv sa Loránda w Budapeszcie (W gry). Jego dzia alno  naukowa skupia si  na 
badaniach porównawczych literatur i stosunków spo ecznych i kulturowych Europy rod-
kowej a tak e mitów i symboli narodowych w literaturze. Szczególne miejsce w jego bada-
niach zajmuje literatura polska. W Polsce opublikowano jego eseje: Lekcja Europy rodkowej. 
Eseje i szkice. Kraków 2009, tak e prace w których by  autorem lub wspó autorem opraco-
wa : Stra nik pami ci w czasach amnezji. W grzy o Herbercie. Oprac. C.G. Kiss. Warszawa 2008; 
Tam na Pó nocy. W gierska pami  polskiego Wrze nia. Oprac. A. Przewo nik, C.G. Kiss. War-
szawa 2009. 

Emilia Kledzik � dr, literaturoznawca, pracownik Zak adu Komparatystyki Literackiej i Kultu-
rowej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W Instytucie Filologii Polskiej UAM 
obroni a prac  doktorsk  pt. Prowincja jako problem narracji postkolonialnej w twórczo ci An-
drzeja Stasiuka, Wolfganga Hilbiga i Jurija Br zana. Autorka t umacze , publikacji naukowych  
i recenzji krytycznoliterackich z dziedziny postkolonializmu, literatury serbo u yckiej, 
enerdowskiej i niemieckiej. 

Libor Martinek � dr. hab., literaturoznawca, za o yciel Pracowni Komparatystyki Literackiej na 
Uniwersytecie l skim (Slezská univerzita) w Opawie (Czechy), t umacz z j. polskiego, an-
gielskiego, ukrai skiego, poeta. Autor ksi ek: Polská literatura eského T �ínska po roce 1945 
(Opava, 2004). Polská poezie eského T �ínska po roce 1920 (Opava, 2006), Region, regionalismus  
a regionální literatura (Opava, 2007), ycie literackie na Zaolziu 1920�1989 (Kielce, 2008), Identi-
ta v literatu e eského T �ínska. Vybrané problémy (Opava, 2009), Hledání ko en . Literatura  
Krnovska a její p edstavitelé. I. díl. Od st edov ku po interetnické vztahy v literatu e 20. století 
(Opava, 2009), Hledání ko en . Literatura Krnovska a její p edstavitelé. II. díl. Od národního 
obrození do sou asnosti (Opava, 2009). 
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Anne-Marie Monluçon � prof., pracuje na uniwersytecie Stendhala w Grenoble (Francja) na 
Wydziale Nauk Humanistycznych i Sztuki. Zajmuje si  literaturoznawstwem porównaw-
czym. Jej badania ogniskuj  si  wokó  wspó czesnej literatury europejskiej, literatur Europy 

rodkowej a szczególnie najnowszej literatury polskiej. 

Krzysztof Morgiel � doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  
w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiaj  sie wokó  historii W gier w epoce re-
dniowiecza. 

Tomasz Nakoneczny � dr, uko czy  filologi  polsk  na UAM. W 2010 obroni  doktorat po wi -
cony twórczo ci W. Pielewina i J. Pilcha na tle tradycyjnego etosu inteligenckiego. Autor 
kilkunastu artyku ów i recenzji historyczno- i teoretycznoliterackich, po wi conych w wi k-
szo ci dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej oraz rosyjskiemu dyskursowi metaliterac-
kiemu. W kr gu jego zainteresowa  badawczych znajduj  si  nast puj ce zagadnienia: teo-
rie ponowoczesno ci, postmodernizm literacki, w tym zw aszcza polski i rosyjski oraz 
spo eczne i kulturowe uwarunkowania pisarstwa. 

Lajos Pálfalvi � dr hab., doc. literaturoznawca, t umacz, polonista. Jego badania ogniskuj  si  
wokó  literatury w gierskiej, polskiej i rosyjskiej, tak e kwestii translatologicznych. Pracuje 
na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera Pázmány�ego w Piliscsabie (W gry). Od 1999 kie-
rownik Katedry Polonistyki, od 2010 dyrektor Instytutu S owianoznawstwa na tej e uczelni. 
Autor t umacze  na j zyk w gierski m.in. prozy Józefa Mackiewicza. 

Rátkai, Árpád � dr, by y g ówny doradca i ekspert ds. mniejszo ci w mie cie Szeged na W grzech, 
wyk adowca historii ruchu esperanckiego na Uniwersytecie Eötvös Lorand w Budapeszcie, 
cz onek Zarz du i pó niej prezydent W gierskiego Zwi zku Esperantystów. Autor licznych ar-
tyku ów na temat esperanta w cznie z has ami w encyklopediach. 

Joanna Roszak � dr, uko czy a filologi  polsk  na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu. Zajmuje si  krytyk  literack  oraz przek adem. Laureatka wielu konkursów, w tym na-
grody im. J.J. Lipskiego. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. 

Viktória Szathmáry-Kellermann (1984) � doktorantka na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera 
Pázmány�ego w Piliscsabie (W gry). Zajmuje si  przek adem, krytyk  literack . Studiowa a 
filologi  angielsk , polsk  i filozofi . Aktualnie prowadzi badania nad problematyk  mitu 
Matki Polki we wspó czesnej kulturze polskiej. 

Oksana Weretiuk � prof. dr hab., literaturoznawca. Pracuje na Uniwersytecie w Rzeszowie  
w Instytucie Filologii Angielskiej. Jej badania ogniskuj  si  wokó : dialogu literatur s owia -
skich i literatur krajów angielskoj zycznych; identyfikacji literatury narodowej przestrzeni 
pogranicza; wzajemnych przenika  si  literatur i kultur pogranicza; postmodernistycznej 
powie ci ukrai skiej, polskiej i brytyjskiej na tle wiatowego postmodernizmu; problemów 
narracji, czasu, przestrzeni we wspó czesnej powie ci polskiej i europejskiej; poetyki litera-
tury emigracyjnej ukrai skiej, polskiej i czeskiej; problematyki literaturoznawczej ekwiwa-
lencji terminologicznej; przek adu i komparatystyki. Jest cz onkiem stowarzysze  nauko-
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wych: ICLA (International Comparative Literature Association), BCLA (British Comparative 
Literature Association), (REELC-ENCLS). 

Milo� Zelenka � prof. dr hab., kierownik Katedry Bohemistyki na uniwersytecie w Czeskich 
Budziejowicach (Czechy). Autor prac: René Wellek a mezivále né eskoslovensko. Ke ko en m st-
rukturální estetýkí (1996) (z I. Pospí�ilem); Slavistika a literární v da (Tradice a perspektivy) 
(2002); St ední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie (Nitra, 2008). 

Estera eromska � prof. UAM, dr hab., kierownik Zak adu Japonistyki i Katedry Orientalistyki 
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje si  w literaturoznawstwie 
japo skim. Opublikowa a m.in. nast puj ce ksi ki: Teatr japo ski. Powrót do przesz o ci. 
Warszawa 1996; Maska na japo skiej scenie. Od pradziejów do powstania teatru n . Warszawa 
2003; Mishima Yukio 1925�1970. Ma a antologia dramatu japo skiego. (Wspó . z Beat  Bochoro-
dycz). Warszawa 2008. 

Tibor �ilka � prof. dr hab., kierownik Katedry Areálovych kultúr na Wydziale Studiów rod-
kowoeuropejskich na Uniwersytecie Filozofa Konstantyna w Nitrze (S owacja). Autor licz-
nych prac dotycz cych postmodernizmu, semiotyki i twórczo ci Milana Kundery. M.in. 
Téma a �týl v postmodernizme (1991), Text a posttext. Cestami poetiky a estetiky k postmoderne 
(1995); (Post)moderná literatúra a film (2006). 

 

 


