
Noty o Autorach

Buczek Marta, ur. w 19.01.1971 r. w Zawierciu, dr, adiunkt w Instytucie Filo-
logii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Literaturoznawca, 
słowacystka, zajmuje się historią literatury słowackiej, teorią literatury i teo-
rią przekładu. Jest autorką książki pt. O polskich przekładach Vincenta Šikuli 
(2010). Współautorka tomu zatytułowanego Z dziejów podmiotu i podmioto-
wości w literaturach słowiańskich XX w. (współredakcja B. Czapik-Lityńska, 
2005). Najważniejsze publikacje: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w li-
teraturach słowiańskich XX wieku (2005, współredakcja zbioru); Podmiot 
w prozie pokolenia „Mladej tvorby” (2005, artykuł w tomie zbiorowym); 
Świat przedstawiony prozy Vincenta Šikuli w przekładzie Danuty Abrahamo-
wicz. (2005, artykuł w tomie zbiorowym); „Dziennik Bridget Jones” Helen 
Fielding w przekładzie polskim i słowackim (2005, artykuł w tomie zbioro-
wym); Podstawy filozoficznej wizji człowieka i świata w twórczości Vincenta 
Šikuli (2002, artykuł w tomie zbiorowym); Komparatystyka literacka w proce-
sie wartościowania przekładu (artykuł w tomie zbiorowym).

Czerwiński Maciej, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się semiotyką (kultury), studiami nad 
dyskursem, socjolingwistyką i stylistyką, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak 
i empirycznym. Bada języki literackie i tradycje literackie w chorwackiej kul-
turze piśmienniczej (XIX i XX w.), a także postjugosłowiańskie teksty histo-
ryczne, medialne i literackie (głównie eseistykę i prozę). Jest autorem wielu 
rozpraw naukowych (m.in.: Syndrom wielojęzyczności we współczesnych języ-
kach i literaturach narodów byłej Jugosławii, 2008; Dyskursy i ich porządek 
w społecznej heteroglosji, 2007), książki autorskiej (Język, ideologia, naród. 
Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, 2005), współredaktorem dwu 
kolejnych (m.in. Josip Juraj Strossmayer, Chorwacja, ekumenizm, Europa, 
2007), tłumaczem (Umberto Eco: Teoria semiotyki), krytykiem literackim 
i publicystą (np. „Tygodnik Powszechny”).
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Filipek Małgorzata, ur. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie), doktor nauk huma-
nistycznych, adiunkt w Zakładzie Serbistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowanie naukowe: literatura serbska 
XX w., podróżopisarstwo, przekładoznawstwo. Najważniejsze publikacje: 
monografia Literatura serbska w Polsce międzywojennej (2003); Poezja Jo-
vana Ducicia w Polsce międzywojennej (2000, artykuł w tomie zbiorowym: 
Србија и српска књижевност у Пољској између два светска рата (2002, 
artykuł); Сремчев роман „Поп Ћира и поп Спира” код Пољака (2006, ar-
tykuł w tomie zbiorowym); Pomiędzy rzeczywistością a wizją. Hiszpańskie 
fascynacje Rastka Petrovicia (2006, artykuł); Успомене на Шпанију у прози 
Јелене Димитријевић „Седам мора и три океана. Путем око света (2008, 
artykuł w tomie zbiorowym).

Haneczok Iwona, ur. w 1984 w Chorzowie (woj. śląskie), mgr, doktorantka w In-
stytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej za-
interesowania skupiają się wokół językoznawstwa kognitywnego, psycholin-
gwistyki, antropologii kulturowej oraz kulturowej teorii literatury. 

Kovacheva Adriana, mgr, doktorantka w Zakładzie Literatury XX w., Teorii Li-
teratury i Sztuki Przekładu, absolwentka filologii polskiej na UAM. Pracę ma-
gisterską o polskich tłumaczeniach prozy Jordana Radiczkowa, wyróżnioną 
pierwszą nagrodą w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, napisała pod opieką 
profesora Edwarda Balcerzana. Zajmuje się przekładem użytkowym i litera-
ckim. Publikowała w poznańskich „Podtekstach” i „Pro Arte”, na krakowskim 
portalu Scenamyśli, w bułgarskich „Литературен вестник” i „Кръг” oraz 
w tomach pokonferencyjnych poświęconych translatologii i komparatystyce. 
Obecnie zajmuje się recepcją literatury polskiej w Bułgarii po 1968 r.

Majdzik Katarzyna, ur. 1984 r., absolwentka kroatystyki na Uniwersytecie Ślą-
skim, obecnie doktorantka w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Zajmuje 
się teorią i analizą przekładu artystycznego, historią literatury chorwackiej 
i serbskiej oraz teorią literatury. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wo-
kół problemu intertekstualności w przekładzie literackim. 

Małczak Leszek, ur. w 1971 r. w Lublińcu, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Li-
teratury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; badacz literatur południowosłowiańskich; zajmuje się prze-
de wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, polsko-chorwackich kontaktów 
kulturalnych oraz problematyki przekładowej. Opublikował kilkanaście arty-
kułów oraz monografię pt. Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze litera-
ckiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śród-
ziemnomorskiej (2004).
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Miodyński  Lech, ur. w 1961, slawista-literaturoznawca, prof. UŚ i UAM, kie-
rownik Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej i Glottodydaktyki w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszary zainteresowania: hi-
storia literatury macedońskiej, serbskiej i chorwackiej, poezja współczesna, 
teoria procesu historycznoliterackiego, relacja „literatura – kultura”, problemy 
geokulturowe – w szczególności transformacje bałkańskich tradycji lokal-
nych, relacje wewnątrzsłowiańskie, związki między literaturą, religią i poli-
tyką, symbolizacja przestrzeni, kultura materialna obszaru Bałkanów i inne. 
Autor m.in. książek: Priroda – intelekt – kultura. Prašanja na poetskoto tvo-
reštvo na Bogomil G’uzel  (Skopje 1999); Powroty znaczeń. Aktualizacje tra-
dycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku (Katowice 1999); 
Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku 
i literaturze (Katowice 2005 – redakcja); Symbole miejsca w kulturze i lite-
raturze macedońskiej (Katowice 2011). Publikacje zagraniczne: Macedonia, 
Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Czechy. Członek Komisji Kultury Słowian PAU 
w Krakowie i Komisji Bałkanistycznej PAN w Warszawie.

Mleczko Joanna, ur. w 1969 r. w Zabrzu, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Sło-
wiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania: etnolin-
gwistyka, słowotwórstwo. Najważniejsze publikacje: Bułgarskie pieśni łazar-
skie. Próba systematyki pieśni obrzędowych (2007); Nazwy osób w przekładzie 
Ewangelii Neofita Rylskiego (2007, artykuł w tomie zbiorowym); Katalogo-
wanie słowiańskich pieśni obrzędowych (na przykładzie bułgarskich pieśni 
łazarskich) (2008, artykuł w tomie zbiorowym).

Mroczek Izabela, ur. w 1972 r. w Sosnowcu, dr, adiunkt w Zakładzie Literatur 
Słowiańskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowa-
nia: współczesna czeska literatura, ze szczególnym uwzględnieniem twórczo-
ści pokolenia wojennego oraz zjawisk charakteryzujących literaturę czeską po 
1989 r. Najważniejsze publikacje: Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 
42 (2005); artykuły naukowe: Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia 
wojennego na przykładzie Grupy 42 (2003); Nowy model przestrzeni intymnej: 
ulica jako przestrzeń autokreacji lirycznego „ja” (na przykładzie poezji Grupy 
42) (2005); Literatury słowiańskie na łamach „Krasnogrudy” (2006).

Muszyńska Anna, ur.  w 1978 r. w Katowicach, mgr, doktorantka w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; badaczka lite-
ratury polskiej i słoweńskiej; zajmuje się przekładoznawstwem i komparaty-
styką. Autorka m.in. artykułów: Ślady tłumacza w przekładzie (2007); Miłość 
grzeczna i subtelna (Kilka uwag o słoweńskiej „Antologii polskiej liryki mi-
łosnej”) (2006); Obszary niedostępne odbiorcy przekładu – uwagi o niektó-
rych przekształceniach translatorycznych słoweńskiej tłumaczki Rozki Štefan 
(2007).
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Pavera Libor, literaturoznawca, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zajmuje się teorią literatury (ge-
nologią i przemianami gatunkowymi w kontekście środkowoeuropejskim; 
współautor wielotomowej publikacji pt. Metamorfozy gatunków w kontekście 
środkowoeuropejskim, 2003, 2005, 2006, 2009), tłumaczeniem, historią litera-
tur słowiańskich.  Jest autorem licznych monografii, publikuje w czasopismach 
i pracach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Czechach, na Słowacji.

Pycia Paulina, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, językoznawca, kroatystka i serbistka. Jest autorką arty-
kułów z zakresu językoznawstwa porównawczego, obejmujących zagadnienia 
socjolingwistyczne, pragmatyczne i analizę dyskursu.

Spyrka Lucyna, ur. w 1963 r. w Bytomiu, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Lite-
ratury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce 
przekładu i recepcji literatury słowackiej w Polsce oraz polskiej w Słowacji; 
zajmuje się również tłumaczeniem literatury pięknej i tekstów naukowych. 
Najważniejsze publikacje naukowe: Radošinské naivné divadlo. Między kon-
wencją a kontestacją (2004); III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Re-
publiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów (2005, redaktor), 
a także liczne artykuły w tomach zbiorowych polskich i słowackich. Najważ-
niejsze przekłady: J.Ch. Korec: Po barbarzyńskiej nocy (1994), tłumaczenia 
utworów E. Farkášovej, V. Klimáčka, J. Litváka, P. Pišt’anka, I. Otčenáša,  
V. Zamarovskiego.

Šuler Galos Jasmina, dr, lektorka języka słoweńskiego na Uniwersytecie War-
szawskim. Zajmuje się dydaktyką nauczania języka słoweńskiego jako języka 
obcego (Posebnosti poučevanja slovenščine na univerzah v tujini, 2000, ar-
tykuł),  tłumaczeniami z języka polskiego (Z. Herbert: Barbar v vrtu, 2003, 
wspólnie z Janą Unuk; O. Tokarczuk: Pravek in drugi časi, 2005; Paweł Huel-
le: Castorp, 2007) oraz współczesną prozą słoweńską (Neznani modernizem, 
2009, artykuł). Jest absolwentką studiów podyplomowych Wiedza o kulturze 
(2003) w Polskiej Akademii Nauk i studiów podyplomowych Wiedza o pol-
szczyźnie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2009). 

Tokarz Bożena, ur. w 1946 r. w Łodzi; prof. zw. w Instytucie Filologii Słowiań-
skiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Transla-
cji; badaczka dwudziestowiecznej literatury polskiej i słoweńskiej; zajmuje 
się teorią literatury, komparatystyką, teorią przekładu, poetyką historyczną; 
autorka m.in. książek: Teoria literatury. Metodologia badań literackich (1980, 
współautor S. Zabierowski); Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmia-
ny substancji poetyckiej (1983); Poetyka Nowej Fali (1990); Wzorzec, podo-
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bieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym) (1998); 
Między destrukcją  a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście kon-
struktywistycznym (2004); Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystyczne-
go (2010).

Vítová Lenka, bohemistka i polonistka, absolwentka Uniwersytetu im. T.G. Ma-
saryka w Brnie; od 1999 r. wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; od 2004 r. redaktor rocznika na-
ukowego „Porównania”. Zajmuje się czeską, polską i słowacką translatologią, 
teorią przekładu literackiego, recepcją czeskiej literatury w Polsce i literatury 
polskiej w Czechach, literaturą regionu Europy Środkowej. Opublikowała: 
Český jazyk nejen pro filology I (2003); ESKK – Czeski dla początkujących 
(2003); Recepce a překlady Hrabalova díla v polské literatuře (2006, arty-
kuł w tomie zbiorowym); Czeska translatologia po 1989 roku (2007, artykuł); 
Czeska literatura to nie czeski film (2007, artykuł).

Warchał Mateusz, ur. w 1978 r. w Katowicach, dr, pracuje w Katedrze Peda-
gogiki i Psychologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach interferencji ję-
zykowych obecnych zarówno w procesach glottodydaktycznych, jak i trans-
latorskich. Autor m.in.: Asocjacja jako źródło tendencji językowych w trans-
ferze (na przykładzie tzw. pułapek leksykalnych) (2006), Wybrane przykłady 
interferencji leksykalnych w językach słowiańskich (2007), Analiza wybranych 
mechanizmów powstawania błędów językowych spowodowanych interferen-
cją języka polskiego (L1) na język chorwacki (L2) (2008), Wybrane sposoby 
adaptacji anglicyzmów na sztokawskim obszarze językowym (2008), Proces 
adaptacji zapożyczeń językowych  –  czynniki socjo- i psycholingwistyczne wo-
bec zróżnicowania anglicyzmów w wybranych językach słowiańskich (2009).

Zarek Józef, ur. w 1949 w Stanisławowie, dr hab., kierownik Zakładu Litera-
tur Słowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, docent w Katedrze Literatury Czeskiej Uniwersytetu w Ostra-
wie. Zajmuje się nowszą literaturą czeską i słowacką oraz problematyką prze-
kładu. Opublikował książki: Eseistyka Otokara Březiny. W kręgu dylematów 
symbolisty (1979); Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji między-
wojennej (1994); Praktyczny słownik czesko-polski, polsko-czeski (2002), oraz 
kilkadziesiąt artykułów naukowych w kraju i za granicą (m.in.: O podmiocie 
i podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej (2005, artykuł w to-
mie zbiorowym); Intertextová nadväznosť. O „Metodologických poviedkach” 
Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského z porovnaní s „Metodologickou nove-
lou” Hermanna Brocha (2008, artykuł w tomie zbiorowym); O polskich prze-
kładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topo-
la) (2009, artykuł w tomie zbiorowym).


