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W.D. Polenowa w Moskwie. Autorka monografii Предметные ре���� р��� ре���� р���ре���� р��� р���р���
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk literatury staroruskiej i ukraińskiej. 
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końca XVI–połowy XVII stulecia) (Kraków 2008). Pracuje nad habilitacją 
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tury i Historii Centrum Naukowego Komi Uralskiego Oddz. RAN w Syktyw-
karze. Autorka prac o gatunkach folkloru, ustnej tradycji Rosyjskiej Północy 
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lorystyczne (1999), W Fantazjanie i gdzie indziej. Szkice o baśni literackiej 
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ka prac o ludowych zagadkach Komi (Поэт�к� з�г�док ком�: к вопро�� 
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tyki z zakresu demonologii. Publikował artykuły w licznych czasopismach 
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ka, Literatury i Historii Centrum Naukowego Komi Uralskiego Oddz. RAN 
w Syktywkarze. Autor prac o folklorze dziecięcym, grach i zabawach ludo-
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Rosyjska i polska bajka magiczna w kontekście kultury ludowej (2005); 
Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską: 30 lat toruńskiej 
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i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Wybrane publi-
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wspólnorodzajowe w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, Primum 
Verbum, Łódź 2015; Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. 
Wybór tekstów opatrzonych słowniczkami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2009 (wraz. Z Marzeną Rycielską); Obrazowanie w języku: Lancet�
nik bez głowy i celownik rosyjski, Wydawnictwo Naukowe PAP w Słupsku, 
Słupsk 2008 (wraz. Z Marzeną Rycielską) oraz liczne artykuły i rozprawy 
w czasopismach i monografiach zbiorowych. 
Kontakt: rycielska@tlen.pl
ORCID: 0000-0002-2426-3556

ALEKSANDR SZAJKIN
Dr hab., profesor Katedry Historii Literatury Rosyjskiej XI-XIX w., Orłow-
ski Państwowy Uniwersytet im. I.S. Turgieniewa w Orle. Autor monogra-I.S. Turgieniewa w Orle. Autor monogra-
fii, w tym m.in. Пове�ть временных �ет: ��тор�я � поэт�к� (М�����, 
2011) oraz artykułów o poetyce piśmiennictwa staroruskiego i historii lite-o poetyce piśmiennictwa staroruskiego i historii lite-
ratury rosyjskiej.
Kontakt: ashaikin@yandex.com
ORCID: 0000-0001-8672-8673

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA
Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyj-
skiej Instytutu Rusycystyki UŁ. Autorka monografii Postać Don Juana w 
utworach pisarzy rosyjskich XIX wieku (Łódź 2009) oraz artykułów doty-
czących związków literatury rosyjskiej z hiszpańską w zakresie dziedziczenia 
mitów, jak również ich ewolucji i specyfiki w literaturze rosyjskiej. 
Kontakt: aleksandra.shimanska@yandex.com
ORCID 0000-0002-3380-5396
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Nowokuźniecku. Autorka prac o folklorze i inspiracjach ludowo-literackich. 
Autorka antologii tekstów: Н�родные пе�н� о Ве��кой Отече�твенной 
войне, з�п���нные в Кемеров�кой об���т� (2011), Д�ховные �т�х� Ке� �т�х� Ке��т�х� Ке� Ке�Ке�
меров�кой об���т�(2013), Пе�н� о нево�е (2016). 
Kontakt:  vik-tru@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-8430-4671

ANNA TYKA
Asystentka w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Z wykształcenia rusycysty-
ka i germanistka. Zainteresowania oscylują wokół najnowszej dramaturgii 
rosyjskiej, dramaturgii „nieobecności”, sytuacji teatru w Rosji i w Polsce, 
intertekstualności oraz zjawiska teatru minorytarnego w najnowszym 
dramacie rosyjskim. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekspery-
mentatorskiej twórczości Olega i Władimira Priesniakowów. Publikowała 
m.in. w czasopismach „Folia Litteraria Rossica” oraz „Przegląd Rusycysty-
czny”.
Kontakt: aniatyka@wp.pl
ORCID: 0000-0002-8416-1404

ZHANG HONG 
Dr nauk filologicznych, wykładowca w Katedrze Metodyki Nauczania Języka 
Rosyjskiego Wiackiego Państwowego Uniwersytetu w Kirowie. Autorka prac 
o twórczości pisarzy pochodzenia chłopskiego, poetyce i historii literatury 
rosyjskiej pierwszej połowy XIX w.
Kontakt: hong.zhang@mail.ru
ORCID: 0000-0002-4024-518Х
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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 zamieszczony-
mi 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 Uni-
wersytetu 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 re-
cenzentów 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 wy-
łącznie poprzez stronę naszego czasopisma po zarejestrowaniu się na niej w charakterze 
autora i czytelnika. Zgodnie z odpowiednim formularzem prosimy o załączanie tam stresz-
czeń (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 ilu-
stracji 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 niezależ-
nych recenzentów zgodnie z zasadami double-blind review. Złożenie prac do druku w na-
szym piśmie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez nas sposób recenzowa-
nia, na opublikowanie ich zarówno w wersji drukowanej, jak elektronicznej, na ujawnienie 
biogramu i adresu poczty elektronicznej autora. Publikacja w „Przeglądzie Rusycystycz-
nym” nie ogranicza praw autora (osobistych i majątkowych) do opublikowanego tekstu. 

Przesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem autora o oryginal-
ności 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  po-
szczególnych  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 finanso-
wania publikacji (granty krajowe i zagraniczne, badania statutowe jednostek i in.), wkła-
dzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclo-
sure). 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 wy-
soki poziom merytoryczny kwartalnika oraz wdraża procedury zabezpieczające przed taki-
mi nieetycznymi praktykami podważającymi rzetelność prezentowania rezultatów badań 
naukowych jak ghostwriting i guest authorship.


