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KATARZYNA ARCISZEWSKA
Doktor, adiunkt, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego.
Zainteresowania naukowe: rosyjska i powszechna literatura grozy, kultura
popularna, ezoteryzm w kulturze rosyjskiej i polskiej. Wybrane publikacje: Wybrane aspekty samotności we współczesnej rosyjskiej literaturze
wampirycznej, w: K. Arciszewska, L. Kalita, U. Patocka-Sigłowy (red.), Samotność — aspekty, konteksty, wymiary, Gdańsk 2016; Echa ukraińskiego folkloru w „Wieczorach na chutorze koło Dikańki” Mikołaja Gogola,
w: B. Żejmo, I. Rzepnikowska (red.), Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską, Toruń 2017. Kontakt: katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl.
AŁŁA BOLSZAKOWA
Dr hab., główny pracownik naukowy Oddziału Literatur Starosłowiańskich
Instytutu Literatury Światowej im. M. Gorkiego Rosyjskiej Akademii Nauk
(IMLI). Autorka jedenastu monografii i ponad pięciuset artykułów z zakresu
teorii literatury (teoria archetypu, gatunek, autor, czytelnik itp.) oraz historii literatury rosyjskiej, filozofii kultury opublikowanych w Rosji i za granicą
(Polska, Wielka Brytania, Francja. Bułgaria, Białoruś, Ukraina i in.). Członek Związku Dziennikarzy Rosji i międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
Kontakt: allabolshakova@mail.ru.
ALDONA BORKOWSKA
Dr, adiunkt w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajmuje się współczesną literaturą rosyjską. Wybrane publikacje: Облик современной польской
литературоведческой русистики, „Toronto Slavic Quarterly” 2015, nr
53; Czasoprzestrzeń w powieści Zachara Prilepina „Patologie”, w: Антропология времени, сб. науч. статей в 2 ч., ч. 2, ГрГУ им. Я. Купалы,
Гродно 2016, Деградация семьи в романе В.П. Астафьева «Печальный
детектив» и романе Р. Сенчина «Елтышевы», „Сибирский филологический форум” 2018, т. 2. Kontakt: aldbor@interia.pl.
PAULINA CHARKO-KLEKOT
Asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje
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nad rozprawą doktorską Dramat zaangażowany i angażujący. Współczesna dramaturgia rosyjska wobec zagadnienia kobiecości. Autorka kilku
artykułów o najnowszym dramacie rosyjskim. Zainteresowania badawcze:
współczesna dramaturgia rosyjska, feminizm, polityczność teatru i dramatu. Kontakt: paulina_charko@interia.pl.
PIOTR FAST
Historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Redaktor naczelny „Przeglądu Rusycystycznego”. Pracuje w Uniwersytecie Śląskim. Kontakt: piotr.fast@gmail.com.
KATARZYNA JASTRZĘBSKA
Dr hab., adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ważniejsze
publikacje: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we
wzajemnych przekładach, Katowice 2000; Wczesna twórczość Anatolija
Kima. Wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji, Katowice 2006, (we
współautorstwie z Piotrem Fastem); Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków 2011. Prezentowany artykuł jest kolejnym
z serii poświęconej pisarstwu Romana Sienczina, współczesnego rosyjskiego
prozaika uważanego za czołowego przedstawiciela nowego realizmu. Więcej
informacji na stronie: http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/badania/publikacje/
katarzyna-jastrzebska. Kontakt: professor1@o2.pl.
BARTŁOMIEJ KOPCZACKI
Asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilku wystąpień konferencyjnych oraz artykułów opublikowanych w punktowanych czasopismach i monografiach zbiorowych. Obecnie
pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą nagrodzie literackiej Jasna Polana. Zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: socjologia literatury, badania postkolonialne, rosyjska myśl filozoficzna. Kontakt:
bartek.kopczacki@gmail.com.
AURELIA KOTKIEWICZ
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się historią literatury rosyjskiej XX wieku w aspekcie przemian historyczno-kulturowych
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk polemicznych wobec doktryny realizmu socjalistycznego. Kontakt: akotkiewicz@op.pl
LUDMIŁA ŁUCEWICZ
Prof. zw., dr hab., kierownik Zakładu Kulturologii Wschodnioeuropejskiej
na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka
siedmiu monografii (m.in. Псалтырь в русской поэзии, �������������
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нин, Санкт-Петербург, 2002; Память��������������������������������
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современной русской поэзии, Wydaw. UW, Warszawa 2009), dwóch podręczników, ponad 250 publikacji naukowych. Specjalizuje się w badaniach
nad historią literatury rosyjskiej XVIII–XXI w. W szczególności obiektem
zainteresowań są relacje między literaturą, religią a filozofią rosyjską; sacrum w literaturze, psałterz jako źródło inspiracji poetyckiej; proza autobiograficzna; antropologia kultury. Kontakt: l.lutevici@uw.edu.pl.
PAWEŁ ŁANIEWSKI
Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje
się pograniczami literaturoznawstwa i filozofii. Autor kilku wystąpień konferencyjnych oraz artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych.
Kontakt: pmlaniewski@gmail.com.
AGNIESZKA MATUSIAK
Literaturoznawczyni, slawistka, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego
w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami IFS oraz Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naczelna czasopism naukowych
„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” i „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”. Zainteresowania naukowe: studia
posttotalitarne, postkolonialne, dekolonialne, studia nad pamięcią i traumą,
studia genderowe w obszarze kulturowym Europy Środkowej i Wschodniej.
W latach 2013–2016 kierowała międzynarodowym projektem badawczym
MNiSW w ramach programu NPRH Nr 12H 12 0046 81 Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych. Stypendystka Harvard Ukrainian Research Institute (2013). Kontakt:
agnieszka.matusiak@uwr.edu.pl.
BEATA PAWLETKO
Dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelna
czasopisma „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. Autorka monografii
Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji, Katowice 2005; Blokada
Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych,
Katowice 2016. Teksty publikowała m.in. w takich czasopismach jak „Akcent”, „Acta Polono-Ruthenica”, „Nowaja Polsza”, „Przegląd Rusycystyczny”. Kontakt: bpawletko@wp.pl.
MARTA SIEKIERSKA
Doktorantka w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
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cza w Poznaniu. Absolwentka filologii rosyjskiej (profil przekładoznawczy)
i wschodoznawstwa. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska, kinematografia, zastosowanie teorii spacjalnych w literaturze, historia i kultura
państw byłego obszaru ZSRR. Kontakt: marta.siekierska@amu.edu.pl.
KRISTINA VORONTSOVA
Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Wołgogradzie. W 2013 roku obroniła pracę doktorską na temat poezji Jeleny Szwarc,
w 2016 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się jej
monografia Пространство, время, андрогин…: модели пространства
в поэзии Елены Шварц. Kontakt: krisarat@gmail.com
BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK
Dr hab., kierownik Zakładu Komparatystyki Literacko-Kulturowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: „Sceniczny gest” w sztuce A.P. Czechowa
„Mewa” i „taniec wyzwolony” jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy
Teatralnej, Poznań 2009; „Sacrum” w drodze. „Moskwa–Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania, Poznań 2013; Nowe kino rosyjskie wobec tradycji
literackiej i filmowej, Poznań 2017 [we współpracy]. Zainteresowania badawcze: współczesne kino rosyjskie i amerykańskie, literatura modernizmu
i postmodernizmu rosyjskiego, antropologia tańca. Kontakt: beata.waligorska@amu.edu.pl.
BOŻENA ŻEJMO
Dr hab., adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Rusycystka i bułgarystka. Zainteresowania naukowe:
literatura rosyjska XIX–XX wieku wobec problemów etycznych, pisarze rosyjscy w ruchu obrony praw człowieka, mentalność rosyjska, mit imperium
w literaturze rosyjskiej XVIII–XX wieku, transgresje w kulturze i literaturze, rosyjsko-bułgarskie związki kulturowo-literackie. Monografie naukowe:
Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata
60.–90.), Łódź 2000; „Ponad stan”: motywy transgresyjne w twórczości
Jordana Jowkowa, Toruń 2010; „Płaczący Ezop”. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017. Kontakt: bozena.zejmo@umk.pl.
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INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZASAD PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW
W NASZYM KWARTALNIKU
Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem prac w „Przeglądzie Rusycystycznym”
prosimy o zapoznanie się z Zasadami przygotowania tekstów do druku zamieszczonymi na stronie internetowej naszego kwartalnika — http://www.journals.us.edu.pl/index.
php/PR/about/submissions#authorGuidelines.
Wersja elektroniczna „Przeglądu” jest publikowana na platformie czasopism Uniwersytetu Śląskiego http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR, gdzie zostały także
zamieszczone (w zakładce Archiwum) poprzednie edycje pisma z ostatnich kilkunastu
lat, a także wszelkie szczegóły dotyczące zasad kwalifikowania prac do druku, wykaz recenzentów itp. Numery archiwalne „Przeglądu Rusycystycznego” są także zamieszczone w
bazie CEEOL (Central and East European Online Library). Nasze pismo jest indeksowane
w bazie ERIH+ oraz umieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (11 punktów).
Teksty do publikacji (artykuły, recenzje, omówienia, polemiki itp.) należy składać wyłącznie poprzez stronę naszego czasopisma po zarejestrowaniu się na niej w charakterze
autora i czytelnika. Zgodnie z odpowiednim formularzem prosimy o załączanie tam streszczeń (polskiego, rosyjskiego i angielskiego wraz z tytułami), bibliografii oraz skrótowego
biogramu autora. Wszelkie ilustracje (diagramy wykresy) proszę dołączać w osobnych
plikach w formacie jpg z rozdzielczością 300 dpi w odcieniach szrości (nie drukujemy ilustracji kolorowych!),
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających przyjętych
w „Przeglądzie” kryteriów, redagowania i skracania nadesłanych prac (co czynimy zawsze,
konsultując te zmiany z PT Autorami).
Teksty nadesłane do naszego pisma recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami double-blind review. Złożenie prac do druku w naszym piśmie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez nas sposób recenzowania, na opublikowanie ich zarówno w wersji drukowanej, jak elektronicznej, na ujawnienie
biogramu i adresu poczty elektronicznej autora. Publikacja w „Przeglądzie Rusycystycznym” nie ogranicza praw autora (osobistych i majątkowych) do opublikowanego tekstu.
Przesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem autora o oryginalności pracy i nieograniczonych w żaden sposób jego prawach autorskich do złożonego do
publikacji tekstu oraz ewentualnych ilustracji, diagramów, wykresów itp., które to prawa
zostają przeniesione na „Przegląd Rusycystyczny” w zakresie jednorazowej publikacji oraz
udostępnienia tekstu w formie drukowanej i elektronicznej.
Redakcja „Przeglądu Rusycystycznego” prosi autorów o ujawnianie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz określenia rodzaju
wkładu, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych
przy przygotowaniu tekstu). Istotne jest również podanie informacji o źródłach finansowania publikacji (granty krajowe i zagraniczne, badania statutowe jednostek i in.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). W związku z koniecznością złożenia wraz z tekstem deklaracji o prawach autorskich
i oryginalności tekstu, główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi obowiązującymi w nauce redakcja dba o wysoki poziom merytoryczny kwartalnika oraz wdraża procedury zabezpieczające przed takimi nieetycznymi praktykami podważającymi rzetelność prezentowania rezultatów badań
naukowych jak ghostwriting i guest authorship.
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