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ANASTASIJA BELOVODSKAJA / АНАСТАСИЯ БЕЛОВОДСКАЯ
Doktor nauk humanistycznych (PhD), docent w Instytucie Języków Obcych
Uniwersytetu Wileńskiego; lektor języka rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa). W badaniach koncentruje się
na zagadnieniach komunikacji w internecie, lingwokognitywnych aspektach
anonimowej twórczości w sieci, zastosowaniu technologii informacyjnych
w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Autorka ponad 20 publikacji
naukowych, w tym 12 w prestiżowych edycjach naukowych.
Kontakt: anastasijabelovodskaja@gmail.com
EWELINA GUTOWSKA-KOZIELSKA
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt i wicedyrektor Instytutu Anglistyki
i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Członkini PASE, ACS, PAAS.
Zainteresowania badawcze: media, kultura i polityka Stanów Zjednoczonych i krajów ościennych, sztuka, analiza dyskursu, retoryka, władza i ideologia. Ważniejsze publikacje: At war with Hilary; Rush Limbaugh as the
embodiment of the constitutive rhetoric of the Republican Party; Church,
media and gender. The constitutive function of the rhetoric of war; Art vs.
pornography: searching for the boundaries.
Kontakt: ewelina.gutowska@ug.edu.pl
ADAM JASKÓLSKI
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; ukończył studia
doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012); autor 8 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych punktowanych
czasopismach rusycystycznych i slawistycznych („Przegląd Rusycystyczny”,
„Acta Baltico-Slavica”) lub monografiach zbiorowych. Autor monografii
Dyskurs polityczny w Rosji. Analiza pragmalingwistyczna (Toruń 2015).
Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień pragmatyki, semantyki, analizy różnych dyskursów perswazyjnych; prowadzi własną firmę
tłumaczeniową.
Kontakt: adam05@op.pl
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OLGA A. KOSOVA / ОЛЬГА А. КОСОВА
Doktor nauk humanistycznych, docent w Katedrze Nauczania Języków Romano-germańskich w Szkole Pedagogicznej przy Uniwersytecie Federalnym
Dalekiego Wschodu w mieście Ussuryjsk. Autorka 39 prac naukowych, w tym
monografii Стратегический потенциал отчуждения в интеракции:
коммуникативные стратегии отчуждения (LAMBERT Academic Publishing, 2012). Zainteresowania naukowe: badania nad komunikacją internetową, forami dyskusyjnymi, strategiami komunikacji.
Kontakt: olgakosova34@mail.ru
VALERIJ M. MOKIENKO / ВАЛЕРИЙ М. МОКИЕНКО
Doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, profesor filologii słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu; Prof.
Dr. h.c. em. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Niemcy); honorowy profesor Uniwersytetu w Ołomuńcu (Czechy), przewodniczący Komisji
Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, członek Europejskiego Stowarzyszenia Frazeologicznego EUROFRAZ (ЕВРОФРАЗ),
członek Stowarzyszenia Ukrainistów w Niemczech, członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów. Autor ponad 1100 publikacji w zakresie językoznawstwa (rusycystyki i slawistyki) w prestiżowych
czasopismach naukowych: „Вопросы языкознания”, „Славяноведение”,
„Филологические науки”, „Русская речь”, „Мовознавство”, „Slavia”, „Lalanguerusse”, „Russistik”, „Proverbium” i innych. Autor ponad 70 książek
(monografii i słowników). Główne obszary badań naukowych to slawistyka (zwłaszcza rusycystyka, ukrainistyka, białorutenistka oraz bohemistyka)
etnolingwistyka, językoznawstwo kontrastywne i dialektologia słowiańska,
leksykografia i leksykologia, frazeologia i onomastyka. Członek komitetów
redakcyjnych jedenastu międzynarodowych czasopism słowiańskich. Laureat licznych nagród rosyjskich i międzynarodowych za intensywną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Szczegółowa informacja o działalności i bibliografia jego prac zob.: http://www.philarts.spbu.ru/structure/
sub-faculties/kafedra-slavyanskoi-filologii/persons/Mokienko/ i http://
www.phraseoseminar.narod.ru.
Kontakt: mokienko40@mail.ru
KADISHA R. NURGALI
Prof. dr hab., literaturoznawca, kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej Euroazjatyckiego Uniwersytetu Państwowego w Astanie (Kazachstan), kierownik
projektu naukowego Эстетическо-социальные функции современной
казахской драматургии в становлении идеи независимости. Autorka czterech monografii i ponad 100 artykułów. Zainteresowania naukowe
— teoria literatury, literaturoznawstwo porównawcze, powieść historyczna,
koncepcja człowieka i historii w prozie kazachskiej.
Kontakt: nurgalik1@mail.ru
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URSZULA PATOCKA-SIGŁOWY
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego; prodziekan Wydziału Filologicznego UG. Kierownik
Pracowni Badań Nad Komunikowaniem Politycznym. Laureatka Nagrody
„Nauczyciel Roku” 2015 im. K.C. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich. Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania
Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Autorka publikacji z zakresu komunikowania politycznego,
komunikowania masowego, kształtowania wizerunku polityków.
Kontakt: upatocka@wp.pl
ALICJA PSTYGA
Doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, profesor UG, kierownik
Katedry Języków Wschodniosłowiańskich i Translatoryki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG. Kierownik Pracowni Badań Nad Komunikowaniem Medialnym. Członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.
Autorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym monografii: Nowe słownictwo rosyjskie: struktura formalna i semantyczna rzeczownika (Gdańsk
1994); Innowacje leksykalne we współczesnym języku rosyjskim i polskim.
Rzeczownik — studium konfrontatywne (Gdańsk 1999); Słowotwórcza kategoria negacji: prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym
języku polskim i rosyjskim (Gdańsk 2010); Przekład w komunikowaniu
medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych (Gdańsk 2013). Redaktorka serii monografii
zbiorowych Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza (Gdańsk 2002,
2005, 2008, 2012, 2016). Zainteresowania naukowe: językoznawstwo — zagadnienia szeroko rozumianej konfrontacji językowej, szczególnie w zakresie leksykologii oraz słowotwórstwa współczesnych języków słowiańskich,
a także zagadnienia procesów rozwojowych języków słowiańskich; konfrontatywna lingwistyka przekładowa.
Kontakt: pstyga.alicja@gmail.com
JAKUB SADOWSKI
Doktor habilitowany w zakresie historii kultury, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, profesor wizytujący
w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniach
koncentruje się m.in. na zagadnieniach kultury rosyjskiej modelu rewolucyjnego, totalitarnego oraz kultury pieriestrojki. Autor książek: Rewolucja
i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX w. (Łódź 2005); Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej (Kraków 2009);
Mit i utopia (wspólnie z Maciejem Czeremskim; Kraków 2012); Rosja: przestrzeń, czas i znaki (wspólnie z Dorotą Urbanek i Elżbietą Przybył-Sadow-
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ską; Kraków 2016). Wkrótce ukaże się nowa monografia Dyskurs totalitarny: mechanizmy ekspansji.
Kontakt: jakub.sadowski@uw.edu.pl
ŻANNA SŁADKIEWICZ / ЖАННА СЛАДКЕВИЧ
Dr hab. nauk humanistycznych, językoznawczyni, profesor UG, kierownik
Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Filologii
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel i kierownik
Pracowni Badań nad Rosyjskim Językiem Potocznym, członek Pracowni
Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka; członek Rady Naukowej i zastępca redaktora naczelnego „Studia Rossica Gedanensia”, członek
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Opublikowała ponad 70 prac naukowych (w tym pięć książek)
z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, słowiańskiego, fonetyki, frazeologii, glottodydaktyki, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii
i socjolingwistyki. Badania skoncentrowane na zagadnieniach pragmatyki
komunikacji i dyskursologii, ściślej: dyskursu politycznego, medialnego,
satyrycznego; metaforyki politycznej, komunikacji masowej, perswazji językowej. Wydała rozprawę habilitacyjną Политический фельетон в свете
теории речевого воздействия (Gdańsk 2013). Współautorka podręcznika
akademickiego Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących
(Gdańsk 2014), autorka i współredaktorka monografii: „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011), „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym. Podejście interdyscyplinarne
(Gdańsk 2014), „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność?
(Gdańsk 2015), Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów (Gdańsk 2015). Publikuje w języku polskim i rosyjskim m.in. na łamach
pism „Przegląd Rusycystyczny”, „Opcje”, „Polilog. Studia Neofilologiczne”,
„Rossica Olomucensia”, „Studia Slawistyczne”, „Studia Slavica”, „Studia
Rossica Gedanensia”, „Семиозис и культура”, „Слово.ру. Балтийский
акцент”, „Человек. Культура. Образование”.
Kontakt: filzs@ug.edu.pl; zanna.sladkevich@gmail.com
SUREN ZOLYAN / СУРЕН ЗОЛЯН
Doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, profesor. Były rektor Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego imienia Walerija Briusowa w Erywaniu (1997–2012). Obecnie pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Prawa przy Narodowej Akademii Nauk Armenii (Erywań); pracownik Instytutu
Perspektywicznych Badań przy Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie
Pedagogicznym (Rosja). Członek Zarządu Europejskiego Centrum Języków
Nowożytnych (Graz, Rada Europy, 2000–2002); członek Komitetu Europejskiej Karty Języków Mniejszości Narodowych lub Języków Regionalnych (Strasburg, Rada Europy, 2003–2015); przewodniczący komisji ds.
mniejszości narodowych przy Państwowej Radzie Republiki Armenii. Autor
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i redaktor ponad 200 prac naukowych z zakresu ogólnego, rosyjskiego i ormiańskiego językoznawstwa, semantyki, semiotyki, poetyki, teorii przekładu, polityki językowej, szkolnictwa wyższego, politologii, w tym monografii:
О соотношении языкового и поэтического смыслов (Ереван 1985);
Шаракан. Из армянской поэзии V–XV вв. Составление, примечания,
перевод, послесловие (Ереван 1990); Семантика и структура поэти
ческого текста (Ереван 1991); Язык политического конфликта —
логико-семантический анализ (Central European University 2000); Се
мантика и поэтика поэтического перевода — заметки об армянской
поэзии в зеркале русских переводов (Ереван 2007); Лингвистические
аспекты теории перевода. Хрестоматия (Ереван 2007; we współautorstwie z K. Abramian); Исследования в области семантической поэ
тики акмеизма (Таллин 2012, we współautorstwie z Michaiłem Łotmanem); Президенты США о геноциде армян — семантика и прагматика
маневрирующего дискурса (Ереван 2015, w języku ormiańskim).
Kontakt: surenzolyan@gmail.com
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