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          W 2011 roku została zaprojektowana i umieszczona na stronie internetowej PSBJ baza 

bibliograficzna studiów japonistycznych w Polsce w języku polskim, japońskim oraz angielskim.  

Każdy członek PSBJ może teraz wpisywać na bieżąco dane dotyczące swojego dorobku naukowego 

on-line. W bazie danych PSBJ można także wyszukiwać tytuły książek i artykułów z danej 

dziedziny badań japonistycznych. Koszty bazy w większości zostały pokryte ze składek członków 

PSBJ (drobną kosztów bazy danych PSBJ poniosła Polska Fundacja Japonistyczna). 

Członkowie PSBJ są proszeni o wpisywanie swojego dorobku do bazy danych 

         W tym roku został wydany pierwszy numer czasopisma  „Analecta Nipponica. Journal of 

Polish Association for Japanese Studies” (w języku angielskim i japońskim). (Skład Komitetu 

Redakcyjnego: prof. dr hab. Alfred Majewicz, dr hab. Agnieszka Kozyra, prof. UW, UJ, dr hab. 

Iwona Kordzińska-Nawrocka). W pierwszym numerze, oprócz artykułów, zamieszczona została 

także I część przedruku rozprawy habilitacyjnej prof. dr hab. Jolanty Tubielewicz pt. Superstition, 

Magic and Mantic Practices in the Heian Period. 

Zbierane są materiały do kolejnego numeru za rok 2012. 

        PSBJ uzyskało w roku 2011 dofinansowanie ze strony Fundacji im. Takashimy, które zostało 

przeznaczone na koszty administracyjne (wynagrodzenie księgowej) oraz na wydanie pierwszego 

numeru „Analecta Nipponica”.   

 

Sekcja nauczania języka japońskiego w Polsce otrzymała dwa granty od Japan Foundation – na 

zoorganiozowanie sympozjum naukowego (wpłynęła kwota 13.259.27 PLN) oraz na nagrody dla 

laureatów konkursu krasomówczego w języku japońskim (Benron naikai) – kwota przyznana 

wpłynie na konto w przyszłym roku. 

 

Stan konta PSBJ na dzień 30.09.2012 

 

15.070 PLN (1810.94 PLN ze składek, w 2011 roku ze składek została sfinansowana baza danych 

PSBJ, 6000PLN). 

 

Wiele osób nie zapłaciło zaległych składek – ponaglenia zostaną wysłane w listopadzie. 

 

Do członków PSBJ został rozesłany pierwszy numer „Analecty Nipponica. Journal of Polish 



Association for Japanese Studies”. Fundacja im. Takashimy nie tylko sfinansowała wydanie tego 

czasopisma, ale także wysyłkę do najważniejszych ośrodków badań japonistycznych w Europie. 

Wpłynęły także przez pocztę EAJS zamówienia na nasze czasopismo do bibliotek z USA, Nowej 

Zelandii  i Japonii. 

 

Nowi członkowie, którzy złożyli deklarację członkowską PSBJ w 2012 roku: 

 

1. dr Senri Sonoyama 

2. Urszula Mach-Bryson 

3. Terumichi Tsuda (doktorant UAM) 

4. dr Anna Mierzejewska 


