
 

  

Prace autorskie 
Katedry 



 
1 

MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI, SŁOWNIKI  

Dostępne  egzemplarze 

Ołeksandra Antoniw, Switłana Romaniuk, 

Ołena Synczak, Ukraina-Polska: Dialog kultur. 

Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, 

poziom zaawansowany C1, Warszawa : 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 

Warszawskiego,  2014, stron 194. ISBN 978-

83-61325-35-2  

Podręcznik jest adresowany do osób ze 

znajomością języka ukraińskiego na poziomie 

średniozaawansowanym i może być pomocą w 

przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego 

z języka ukraińskiego na poziomie 

zaawansowanym C1. Oferuje ćwiczenia 

gramatyczne, leksykalne, ortograficzne oraz 

zadania tłumaczeniowe, przystosowane do potrzeb słuchacza polskojęzycznego. Materiał 

obejmuje teksty autentyczne, utrzymane w stylu publicystycznym lub popularno-

naukowym; dotyczą one poszczególnych dziedzin życia – polityki, kultury, sztuki, 

literatury, historii, nauki. Publikacja w języku ukraińskim i polskim. 

 

Dostępne egzemplarze 

Svitlana Romaniuk, Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku 

ukraińskim, Warszawa: SOWA, 2012, stron 235. ISBN 978-83-60660-74-4 

Praca poświęcona badaniom z zakresu teoretycznej gramatyki języka ukraińskiego w 

aspekcie funkcjonalnym. Stanowi obszerną charakterystykę kategorii czasu w jej 

najbardziej szerokim ujęciu. Publikacja w języku ukraińskim. 
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Dostępne egzemplarze, cena 25 złotych 

Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, 

Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana 

Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta 

Wasiak, Marta Zambrzycka, Z ukraińskim na 

ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, 

cz.1, Warszawa: SOWA, 2013, stron 203. 

ISBN 978-83-936550-1-4.  

Jest to podręcznik do nauki języka ukraińskiego 

na poziomie średniozaawansowanym. 

Zaprezentowany materiał leksykalno-

gramatyczny umożliwia nabycie i doskonalenie 

kompetencji językowych pozwalających na 

swobodne funkcjonowanie w różnorodnych 

sytuacjach życia codziennego. Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje szerokie spektrum 

zagadnień językowych dotyczących leksyki, fonetyki, morfologii, słowotwórstwa, 

składni i stylistyki języka ukraińskiego, jak również zagadnień ortografii. Publikacja w 

języku ukraińskim i polskim. 

 

 

Dostępne egzemplarze, cena 25 złotych 

Sebastian Delura, Magdalena Jeż, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana 

Romaniuk, Aleksandra Samadowa, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta 

Zambrzycka, Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, cz.2, 

Warszawa : SOWA, 2014, stron 209, ISBN 978-83-936550-5-2.  

Jest to druga część podręcznika do nauki języka ukraińskiego na poziomie 

średniozaawansowanym. Zaprezentowany materiał leksykalno-gramatyczny umożliwia 

nabycie i doskonalenie kompetencji językowych pozwalających na swobodne 

funkcjonowanie w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Proponowany zestaw 

ćwiczeń obejmuje szerokie spektrum zagadnień językowych dotyczących leksyki, 

fonetyki, morfologii, słowotwórstwa, składni i stylistyki języka ukraińskiego, jak 

również zagadnień ortografii. Publikacja w języku ukraińskim i polskim 
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 Dostępne 

Monografia Przemiany we współczesnej 

ukraińskiej literaturze przedstawia 

charakter przemian,  jakim podlegała 

ukraińska literatura i cały proces 

literacki, od początków XX w. do 

współczesności.  W poszczególnych 

rozdziałach pojawiają się zagadnienia 

związane ze strukturą dzieła literackiego, 

językiem i sposobem literackiej 

komunikacji, niesionym przez literaturę 

systemem wartości, kształtowaniem 

gustów i smaków literackich. Ważnym 

zagadnieniem są też badania poświęcone 

problemowi tradycji literackiej, ocenie 

starych kanonów i tworzenia nowych. 

Wyniki badań naukowych prezentują 

autorzy zajmujący się zarówno ukraińskim impresjonizmem, powieścią awangardową 

początku lat 20., jak i specyfiką powieści socrealistycznej, postmodernistycznej oraz 

tematyką genderową. By przybliżyć zasygnalizowane wyżej zagadnienia badacze 

posługują się różnymi metodologicznymi narzędziami. Cechą monografii jest, 

interdyscyplinarne podejście zarówno, jeśli chodzi o analizę poetyk poszczególnych 

utworów (biografizm, fenomenologia, strukturalizm), jak i czynników wpływających 

na przemiany całego procesu literackiego od początku XX w. do współczesności. 

 

Dostępne egzemplarze 

Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, (red.), Теndenciji rozwytku 
ukrajinśkoji łeksyky ta hramatyky, cz.1, seria : W kręgu języka, literatury i kultury, 
t. 3, Warszawa 2014, stron 314. ISBN 978-83-936550-7-6 

Monografia została poświęcona aktualnym tendencjom w kształtowaniu się norm 
gramatycznych i leksykalnych współczesnego języka ukraińskiego. Wiele uwagi 
poświęcono m. in. zagadnieniom semantyki, terminologii, dialektologii, onomastyki, 
leksykografii, morfologii i składni. Publikacja w języku ukraińskim i polskim. 
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Dostępne egzemplarze 

Piotr Nagórka, Tezaurus enologii. 

Warszawa: Piotr Nagórka/Linguistic 

Modelling 2013 

Jest to jedyna do tej pory zaawansowana 

pozycja słownikarska obejmująca 

terminologię winiarską. Kompendium 

wiedzy o winiarstwie i winie. Słownik 

powstał z myślą o winiarzach, adeptach 

winiarstwa, tłumaczach specjalizujących 

się w tej dziedzinie wiedzy zawodowej. 

 

 

 

 

Dostępne 

Książka Ekwiwalencja w tłumaczeniu 

tekstów prawnych i prawniczych. Polskie 

i brytyjskie prawo spadkowe zawiera 

analizę polskich terminów prawa 

spadkowego i ich angielskich 

ekwiwalentów proponowanych w 

czterech opublikowanych tłumaczeniach 

kodeksu cywilnego. 

Omawiane terminy polskie są 

nieprzystające wobec terminów 

angielskich (z powodu dużych różnic 

pomiędzy systemami prawnymi) i dlatego 

często rodzą problemy tłumaczeniowe. W 

książce oceniono trafność zastosowanych 

ekwiwalentów i, w przypadku gdy zakwestionowano ich poprawność, 

zaproponowano nowe ekwiwalenty. Nowe ekwiwalenty i kolokacje przedstawione w 

niniejszej publikacji pozwolą Czytelnikom stosować bardziej trafne odpowiedniki 

podczas tłumaczenia terminów polskiego prawa spadkowego i zaoszczędzić czas, 

który spędziliby nad badaniem trafności ekwiwalentów. Ponadto książka stanowi 

źródło wiedzy dotyczącej m.in. instytucji polskiego i brytyjskiego prawa 

spadkowego, pojęcia ekwiwalencji w teorii tłumaczenia oraz technik 

tłumaczeniowych. 

Książka ta powstała z myślą o: 

prawnikach, którzy zajmują się polskim prawem, ale mówią o nim po angielsku, 

osobach, które przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, tłumaczach, 

którzy chcą nabrać sprawności w zakresie przekładu prawniczego 
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Dostępne 

Monografia zbiorowa Kobieta we 

współczesnej kulturze ukraińskiej 

poświęcona jest analizie przemian obrazu 

kobiety na przestrzeni XX i XXI wieku. 

Autorzy z różnych ośrodków badawczych 

omawiają tę tematykę, począwszy od 

pierwszych dzieł ukraińskiego feminizmu, 

poprzez budowanie tożsamości, kulturowe 

konstruowanie płci, na współczesnych 

narracjach skończywszy. 

 

 

 

 

 

 

Dostępne 

Monografia Kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowej a literacki obraz 

Polaka i Ukraińca jest analizą wyobrażeń narodowych zawartych tak w literaturze 

polskiej, jak i ukraińskiej. 

Jednoczesne badanie obu litaeratur pozwala na zestawienie obrazu własnego z 

wyobrażeniem sąsiada. Podejście to ujawnia efekty dialogu pomiędzy dwiema 

bliskimi sobie tradycjami literackimi, a także umożliwia głębszą analizę twórczości 

licznych w okresie romantyzmu autorów o złożonej tożsamości narodowej, 

czerpiących obficie z obywdwu kultur. 
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Dostępne egzemplarze 

Monografia naukowa Współczesne badania nad ukraińską kulturą 

stanowi podsumowanie prowadzonych w ostatnich latach badań 

różnych zagadnień związanych z ukraińską kulturą. Badania zawarte w 

monografii obejmują zarówno folklor, sztukę nieprofesjonalną (tzw. 

twórczość naiwną), zagadnienia rozwoju architektury i malarstwa, jak 

również relacje między kulturą a tekstami literackimi, folklorystyczne 

narracje czy zagadnienia sztuki współczesnej. Rozległy jest również 

przedział czasowy, rozciągający się od epok najdawniejszych do dziś. 

Artykuły ukraińskich i polskich specjalistów: kulturoznawców, 

folklorystów, historyków sztuki z najważniejszych ośrodków 

naukowych Polski i Ukrainy ukazują wielostronność prowadzonych w 

ostatnich latach badań ukrainoznawczych i  zaświadczają,  że różne 

aspekty ukraińskiej kultury stanowią niewyczerpane źródło dla analiz i 

interpretacji. 
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Dostępne 

 

Dostępne egzemplarze 
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Dostępne egzemplarze 

 

Dostępne egzemplarze 
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Dostępne egzemplarze 

 

Dostępne egzemplarze 

 

Dostępne egzemplarze 


