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Audrius Beinorius � dr hab., profesor studiów indyjskich i buddyjskich, dyrektor Centrum 
Studiów Orientalnych oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Wile skim, 
red. nacz. �Acta Orientalia Vilnensia�. E-mail: audrius.beinorius@oc.vu.lt 

Hubert van den Berg � dr hab., prof. UAM, pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Zak adzie Studiów Holenderskich i Po udniowoafryka skich. Zajmuje si  
awangard  europejsk  pocz tku XX wieku, zw aszcza dadaizmem. Opublikowa  Avantgarde 
und Anarchismus. Dada in Zürich und Berlin (1999), The Import of Nothing. How Dada Came, Saw 
and Vanished in the Low Countries, 1915�1929 (2002), Metzler Lexikon Avantgarde (ed. with Wal-
ter Fähnders, 2009), A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries (red. z Irmeli 
Hautamäki et al., 2012), Transnationality, Internationalism and Nationhood. European Avant-
Garde in the First Half of the Twentieth Century (red. z Lidi  G uchowsk , 2013). E-mail:  
hubert@wa.amu.edu.pl. 

Barbara Czapik-Lity ska � prof. zw. dr hab., pracuje w Zak adzie Literatur S owia skich Uniwer-
sytetu l skiego w Katowicach. Autorka wielu prac z dziedziny literaturoznawczej ba kani-
styki, m.in.: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wroc aw�Warszawa�Kraków�Gda sk� ód  
1982; 2. Twórczo  poetycka Oskara Davi a. Poszerzanie wiadomo ci w awangardowej praktyce poet-
yckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu l skiego nr 826, Katowice 1987; 3. �Jeszcze-nie�. Utopicum 
jugos owia skiej awangardy, Prace Naukowe Uniwersytetu l skiego nr 1576, Katowice 1996; 
Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie bada  porównawczych, Prace Naukowe 
Uniwersytetu l skiego nr 2285, Katowice 2005. Liczne tomy zbiorowe pod redakcj , m. on.: 
Utopia w j zykach, literaturach i kulturach S owian, T. 2 � Z przemian wiadomo ci utopijnej w pro-
cesie historycznoliterackim, Katowice 1997; Literatury s owia skiej po roku 1989. Nowe zjawiska, 
tendencje, perspektywy. T.III � Podmiotowo , Warszawa 2005. E-mail: blitynska0@gmail.com 

Dobrochna Dabert � dr hab., prof. UAM, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej. Kierownik 
Pracowni Bada  Literatury i Kultury Niezale nej. Zainteresowania naukowe: kino Europy 

rodkowo-Wschodniej, literatura i kultura drugiego obiegu. Autorka ksi ek: Zbuntowane 
wiersze. O j zyku poezji stanu wojennego (1998); Kino moralnego niepokoju. Wokó  wybranych pro-
blemów poetyki i etyki (2003); Mowa kontrolowana. Szkice o j zyku publicznym w Polsce po 1989 ro-
ku (2003). E-mail: dobro@amu.edu.pl 

Ma gorzata Dambek � doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajmuje si  
literatur  s owack , g ównie twórczo ci  Pavla Straussa. E-mail: gosia.dambek@gmail.com 
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Tomasz Derlatka � juniorprof. Dr. phil.; obecnie zatrudniony w: Slovanský Ústav AV R (Praha); 
studia: filologia s owia ska (bohemistyka, kroatystyka) w Instytucie Filologii S owia skiej 
UW (dzi  Instytut Slawistyki Zachodniej i Po udniowej); 01.04.2001�30.04.2013 pracownik 
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Sorabistycznym Uniwersytetu Lipskiego; od 01.05.2013 
stypendium Fellowship J. E. Purkyn  pro význa né perspektivní v decké pracovníky (Slovanský 
Ústav AV R); 2006 tytu  Dr. phil. (Universität Leipzig); 2007�2013 junioralna profesura 
�Sorbische Literaturwissenschaft� (Universität Leipzig); autor ponad 120 publikacji, redak-
tor naczelny czasopism �Sor@pis� i �Acta Sorabica Lipsiensia�. E-mail: derlatka@slu.cas.cz 

Agata Jaroszyk � uko czy a filologi  litewsk  i histori  na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza  
w Poznaniu. E-mail: agatajaros@o2.pl 

Daniel Kalinowski � dr hab., profesor Akademii Pomorskiej w S upsku. Zainteresowania nau-
kowe: polska recepcja twórczo ci F. Kafki, motywy ydowskie, kultura buddyjska w litera-
turze polskiej, literatura pomorskiej przestrzeni kulturowej. Autor m.in. wiaty Franza Kafki. 
Sekwencja polska, S upsk 2006. E-mail: dankalin@poczta.onet.pl 

Emilia Kledzik � dr, adiunkt w Pracowni Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tam te  obroni a prac  doktorsk  pt. Prowin-
cja jako problem narracji postkolonialnej w twórczo ci Andrzeja Stasiuka, Wolfganga Hilbiga i Jurija 
Br zana. Autorka t umacze , publikacji naukowych i recenzji krytycznoliterackich z dzie-
dziny postkolonializmu, literatury serbo u yckiej, enerdowskiej i niemieckiej. E-mail:  
emilia.kledzik@gmail.com 

Adam F. Kola � dr, slawista, komparatysta, kulturoznawca; adiunkt w Instytucie Filologii S o-
wia skiej Uniwersytetu Miko aja Kopernika; przewodnicz cy Polskiego Stowarzyszenia 
Komparatystyki Literackiej. Sta e badawcze i naukowe w: Czechach, S owenii, Chorwacji, 
Stanach Zjednoczonych i Chinach. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. 
Autor ksi ek Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, To-
ru  2011; S owianofilstwo czeskie i rosyjskie w uj ciu porównawczym, ód  2004; wspó redakcja 
z A. Szahajem, Filozofia i etyka interpretacji, Kraków 2007. E-mail: adamkola@umk.pl 

Marta Kowerko-Urba czyk � mgr, absolwentka studium doktoranckiego na Wydziale Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM. E-mail: mkowerko@gmail.com 

Krzysztof Krasuski � prof. dr hab., pracuje w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu 
l skiego w Katowicach. Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wro-

c awskiego, od 1973 roku na Uniwersytecie l skim. W latach 1974�1976 lektor j zyka i lite-
ratury polskiej na Uniwersytecie Kome skiego w Bratys awie. Za o yciel i w latach 1996�
2007 kierownik Zak adu Krytyki Literackiej na Uniwersytecie l skim. Zainteresowania ba-
dawcze: socjologia literatury, kultura literacka, nowsza literatura polska, czeska i s owacka, 
komparatystyka. Ostatnie publikacje ksi kowe: Na obrze ach arcydzie  (2009), redakcja tomu 
Herbert rodkowoeuropejczyk (2011). E-mail: krzysztof.krasuski@us.edu.pl 

Ryszard Kupidura � dr, adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM. Obroni  prac  doktorsk  
na temat problematyki postkolonialnej oraz imagologicznej w twórczo ci ukrai skich pisarzy 
Mychaj a Kociubynskiego oraz Wo odymyra Wynnyczenki. E-mail: scholander@interia.pl 
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Agata Lewandowska � absolwentka polonistyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Instytucie Filologii Pol-
skiej UAM. Jej zainteresowania badawcze koncentruj  si  przede wszystkim wokó  polskiej 
literatury powojennej, zw aszcza prozy. Zajmuje si  tak e pograniczami literaturoznawstwa 
i socjologii. E-mail: a.lewando@wp.pl 

Agnieszka Matusiak � dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Wroc awskiego, kierownik Zak adu Ukrainistyki oraz Interdyscyplinarnej Pracowni Stu-
diów nad Posttotalitaryzmami w Instytucie Filologii S owia skiej UWr. Zainteresowania 
naukowe: rosyjski i ukrai ski modernizm i postmodernizm oraz gender studies i post-tota-
litarian studies. Autorka ksi ek: Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Fiodor 
So ogub (2001), W kr gu secesji ukrai skiej. Wybrane problemy poetyki twórczo ci pisarzy �M odej 
Muzy� (2006) oraz  .       (2010). 
Jest redaktork  tomów Wielkie tematy kultury w literaturach s owia skich. VII, VIII, IX (Wro-
c aw, 2007, 2009, 2011) oraz   �  .:    

?    ?  �  �  ( �
, 2012). Redaktor naczelna czasopisma naukowego �Wroc awskie Studia na Posttotali-

taryzmami� (UWr). E-mail: asia3005@gmail.com 

El bieta Nowikiewicz � dr, adiunkt w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Autorka rozprawy doktorskiej na temat ycia literackiego i kultural-
nego w Bydgoszczy w latach 1815�1918. Zainteresowania naukowe: regionalizm, autobio-
grafizm, geografia literatury. Autorka publikacji m.in. na temat regionalnej literatury niemiec-
koj zycznej i niemieckiego teatru w Bydgoszczy. E-mail: elzbietanowikiewicz@gmail.com 

Kinga Piotrowiak-Junkiert � dr, absolwentka polonistyki i hungarystyki na UAM Pozna . Zaj-
muje si  twórczo ci  Imre Kertesza oraz problematyk  literatury w gierskiej XX wieku.  
E-mail: kinga.piotrowiak@gmail.com 

Kinga Sewior � mgr, absolwentka wiedzy o kulturze i slawistyki na Uniwersytecie Jagiello -
skim, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Bada  Kulturowych UJ. Autorka 
ksi ki Odkrywcy i tury ci na afryka skim szlaku. Fotografia w polskim reporta u podró niczym 
XX wieku (2012) i artyku ów naukowych z zakresu historii literatury i kultury publikowa-
nych m.in. w �Ruchu Literackim� i �Tekstach Drugich�. E-mail: k.m.sewior@gmail.com 

Wolfgang Schlott � prof. dr hab. Uniwersytetu Breme skiego. Zajmuje si  literatur  Europy 
Wschodniej, zw aszcza polsk , rosyjsk  i niemieck . Kurator wystaw po wi conych rosyj-
skiej i polskiej sztuce. licznych publikacji po wi conych samizdatowi w Europie Wschod-
niej. Wspó pracowa  przy wydaniach dzie  Witolda Gombrowicza, Tadeusza Ró ewicz  
i Wis awy Szymborskiej. Prezydent Exil-P.E.N. Deutschsprachiger Länder. Recenzent cza-
sopism �Osteuropa�, �Welt der Slawen�, Porównania�, �Zeszyty Filmoznawcze�. E-mail: 
wschlott@hotmail.de 

Agata Stankowska � dr hab. prof. UAM, historyk i teoretyk literatury, pracuje w Zak adzie 
Literatury i Kultury Nowoczesnej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autorka ksi ek: Kszta t 
wyobra ni. Z dziejów sporu o �wizj � i �równanie� (Kraków 1998), Poezji nie pisze si  bezkarnie.  
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Z teorii i historii tropu poetyckiego (Pozna  2007) oraz � eby nie widzie  oczu zapatrzonych  
w nic�. O twórczo ci Czes awa Mi osza (Pozna  2013). E-mail: stankowska.a@gmail.com 

Aldona Szukalska � dr, absolwentka filologii serbsko-chorwackiej oraz polskiej UAM. Wyró -
niona w ogólnopolskim IX Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego �Otwar-
ta Rzeczpospolita�. Zajmuje si  literaturami ba ka skimi, zw aszcza twórczo ci  M. Bulato-
vicia. E-mail: aldona.szukalska@gmail.com 

Danuta Szymonik � dr hab. prof. nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownik Zak adu 
Komparatystyki i Bada  Wschodnios owia skich, redaktor naczelny rocznika �Conversato-
ria Litteraria�. Kierunki bada : literatura polska, rosyjska i ukrai ska prze omu XIX i XX 
wieku, wspó czesna literatura rosyjska, literatura i filozofia emigracji rosyjskiej, komparaty-
styka literacka. Ksi ki: Poetyka prozy Aleksandra Kuprina.1889�1916. Uniwersytet Marii Cu-
rie-Sk odowskiej Lublin 1988; Rosyjska powie  rodzinna Srebrnego Wieku. Uniwersytet Marii 
Curie-Sk odowskiej, Lublin 2003. W przygotowaniu: Polskoj zyczna proza Iwana Franki. Próba 
interpretacji komparatystycznej. E-mail: d.szym@op.pl 

Zofia Taraj o-Lipowska � dr hab., zajmuje si  literatur  czesk , jest autork  m.in. ksi ek Histo-
ria literatury czeskiej. Zarys (2010) oraz M czennik czeskiej prawdy Karel Havlí ek Borovský 
(2000). Wi kszo  jej artyku ów dotyczy czeskiej literatury XIX wieku. Dodatkowo interesu-
je j  popularyzacja zagadnie  bohemistycznych: polsko-czeskie porównania literackie, oby-
czajowe i j zykowe. Mieszka we Wroc awiu. E-mail: tarajlo-lipowska@wp.pl 

Oksana Weretiuk � prof. dr hab., profesor literatury porównawczej na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. W swoich obecnych badaniach k adzie nacisk na porównywanie literatur s owia -
skich oraz konfrontuje literatury s owia skie z literaturami obszaru angloj zycznego; zaj-
muje si  literatur  pogranicz, to samo ci  kulturow , imagologi , problemami recepcji 
literatury i przek adem literackim. Swoje badania rozwija na porównawczym materiale lite-
ratury polskiej, ukrai skiej, czeskiej i rosyjskiej. E-mail: oksanaw@univ.rzeszow.pl 

Estera eromska � dr hab., prof. UAM, japonistka, kierownik Zak adu Japonistyki i Katedry 
Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, specjalizuje si  w literaturoznawstwie 
japo skim. Autorka m.in.: Japo ski teatr klasyczny: korzenie i metamorfozy. Tom 2: kabuki, bun-
raku. Wydawnictwo Warszawa, Trio, 2010. E-mail: esu1@amu.edu.pl 


