Grzegorz Duliński
I.

Rozprawa doktorska:

Temat: Entre le latin et le vulgaire – les jeux de la variante dans le « Jeu-Anticlaudien ».
Étude du texte accompagnée d’une édition critique.
Promotor: dr hab., prof. UJ Piotr Tylus
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, dr hab., prof. KUL Witold Wołowski
Rok obrony: 2015

II.

dodatkowe studia:

Studia jednolite magisterskie z zakresu filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II.
III.

Stopień naukowy, stanowisko, zainteresowania:

•

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

•

asystent w Katedrze Literatur Francuskiego Obszaru Językowego;

•

francusko-łacińska literatura średniowieczna, literatura doby Reformacji francuskiego

obszaru językowego, topika, poezja, etymologia, literatura francuskojęzycznej Kanady oraz
literatura quebecka, kultura i język Quebeku.
IV.

Udział w grantach badawczych:

•

(2011) Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze "berlińskim" w

Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Rękopisy francuskie, włoskie, hiszpańskie, katalońskie
i portugalskie. Projekt badawczy realizowany przez grupę FIBULA (Wydział Filologiczny
UJ, Instytut Filologii Romańskiej). Grant w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), przy częściowym udziale
finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr projektu: PL 0258;
•

(2014-2015) Projekt badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju

Humanistyki (Nr 11H 13 0720 82): Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końca
XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej realizowany przez Wydział Filologiczny UJ, Instytut Filologii Romańskiej;
•

(2015) Własny projekt badawczy afiliowany przy Uniwersytecie Pedagogicznym im.

KEN, w konkursie (SONATA 9) ogłoszonym w Narodowym Centrum Nauki: Starofrancuskie

"Zwierciadło

świata”

z

kolekcji

Berlińskiej

Biblioteki

Jagiellońskiej

–

wokół

encyklopedyzmu w średniowieczu. [Projekt odrzucony w drugim etapie oceny].
V.

Prowadzone zajęcia:

•

PNJF Fonetyka;

•

Historia języka francuskiego z elementami gramatyki historycznej.

VI.

Kontakt

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego;
e-mail: grzegulinski@gmail.com, pokój 251, ul. Podchorążych 2.
VII.
•

Publikacje

„Lingua vulgaris. Między językiem łacińskim a językiem francuskim. Pozycja

przydawki przymiotnej liczebnikowej” in Roczniki Humanistyczne, tom LXI (2013), s. 101116;
•

37 publikacji internetowych [37 krótkich artykułów naukowych (opisy starych

rękopisów francuskich), przy współpracy Doroty Pudo], dostępnych na stronie internetowej
grupy badawczej FIBULA: info.filg.uj.edu.pl/fibula (w ramach grantu EOG).
VIII. Tłumaczenia
Tłumaczenie z języka polskiego na język włoski częci tekstu Ad limina dla Stolicy
Apostolskiej dotyczącego Archidiecezji Lubeskiej.

