
 

 

 

Zasady organizacji i działania Centrum Badań Kultury Żydowskiej 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 

  

Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ (dalej CBKŻ) tworzy 

zespół naukowo-badawczy, którego celem jest wielostronna i multidyscyplinarna refleksja 

naukowa nad kulturą, literaturą, sztuką i tradycją żydowską oraz polsko-żydowską, 

uwzględniająca zjawisko diaspory, relacje polsko-żydowskie oraz dorobek kulturowy 

współczesnego Izraela. Do zadań CBKŻ należy popularyzacja wiedzy na temat szeroko 

pojętej problematyki żydowskiej, przeciwdziałanie postawom antysemickim w dyskursie 

publicznym, poznawanie kultury wielonarodowej Łodzi i regionu oraz podejmowanie działań 

na rzecz zachowania jej dziedzictwa. 

Nadzór nad działalnością CBKŻ sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ. 

  

§ 1 

 

Działalność Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ 

  

1. Do celów CBKŻ należą w szczególności: 

a. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad kulturą żydowską – w tym zwłaszcza 

literaturą, sztuką i językiem Żydów europejskich – ze szczególnym uwzględnieniem jej 

obecności na obszarze Polski, Łodzi i regionu łódzkiego. 

b. Prezentowanie rezultatów badań w skali lokalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. 

c. Integracja łódzkiego środowiska badaczy problematyki żydowskiej. 

d. Nawiązywanie aktywnej współpracy z ośrodkami naukowymi oraz uznanymi badaczami 

zajmującymi się problematyką żydowską w kraju i za granicą. 

e. Upowszechnianie wiedzy na temat problematyki żydowskiej, lokalnej kultury Żydów, relacji 

polsko-żydowskich, a także przeciwdziałanie postawom antysemickim. 

2. Działalność CBKŻ polega na: 

a. Prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników. 

b. Aplikowaniu o granty krajowe i zagraniczne. 

c. Podejmowaniu współpracy naukowej z ośrodkami w kraju i za granicą, w szczególności 

z uniwersytetami partnerskimi Wydziału Filologicznego UŁ. 

d. Organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

e. Organizacji wykładów uznanych badaczy krajowych i zagranicznych. 



f. Organizacji zajęć dydaktycznych oraz otwartych warsztatów służących pogłębianiu wiedzy na 

temat kultury żydowskiej i jej dorobku, w tym przygotowywaniu dla studentów Wydziału 

Filologicznego UŁ oferty zajęć ogólnowydziałowych poświęconych problematyce 

żydowskiej. 

g. Organizacji i prowadzeniu na Wydziale Filologicznym UŁ studiów podyplomowych 

o tematyce żydowskiej. 

h. Nawiązywaniu współpracy z miejskimi i krajowymi instytucjami kultury (m.in. bibliotekami, 

domami kultury, centrami, szkołami) w celu propagowania wiedzy o szeroko pojętej kulturze 

żydowskiej i wielokulturowości przedwojennej Łodzi. 

  

§ 2 

 

Członkowie i struktura 

  

1. CBKŻ ma charakter otwarty. Członkami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-

dydaktyczni jednostek Wydziału Filologicznego UŁ, a także zainteresowani współpracą 

badacze z innych wydziałów UŁ oraz krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. 

2. Członkami mogą być pracownicy emerytowani. 

3. Przyjęcia w poczet członków CBKŻ dokonuje Kierownik na pisemny wniosek osoby 

zainteresowanej i za zgodą zebrania ogólnego CBKŻ. 

4. Prace podejmowane w ramach CBKŻ planuje i koordynuje Rada Naukowa. 

5. W skład Rady Naukowej CBKŻ wchodzą: Kierownik, zastępca Kierownika oraz dwoje 

członków wybranych przez zebranie ogólne. Do Rady Naukowej CBKŻ mogą zostać 

zaproszeni specjaliści z ośrodków krajowych i zagranicznych. 

6. Funkcję Kierownika może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora 

habilitowanego, zatrudniona w UŁ na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym, dla 

której UŁ stanowi podstawowe miejsce pracy. 

7. Kierownika CBKŻ powołuje i odwołuje na wniosek zebrania ogólnego Dziekan Wydziału 

Filologicznego UŁ po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 

8. Wyłonienie kandydatów na funkcję Kierownika i zastępcy Kierownika CBKŻ oraz członków 

Rady Naukowej odbywa się na zebraniu ogólnym w drodze głosowania tajnego. 

9. Zebranie ogólne członków zwoływane jest przez Kierownika CBKŻ co najmniej raz w 

10. Do kompetencji zebrania ogólnego członków CBKŻ należą w szczególności: 

a. Proponowanie kandydata na funkcję Kierownika CBKŻ. 

b. Wybór zastępcy Kierownika oraz członków Rady Naukowej. 

c. Określenie zadań i kompetencji Kierownika CBKŻ. 

d. Wyznaczanie priorytetów oraz zadań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych CBKŻ na 

kolejny semestr. 

e. Przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Kierownika CBKŻ. 

f. Opiniowanie wniosków o przyjęcie w poczt członków CBKŻ. 

  

 



§ 3 

Finansowanie 

  

Działalność CBKŻ jest finansowana ze środków subwencji przyznawanych jednostkom 

uczestniczącym w pracach CBKŻ, grantów krajowych i zagranicznych, funduszy 

europejskich, opłat za studia podyplomowe oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł 

zewnętrznych. Za zgodą i w wysokości uzgodnionej z Komisją Kadrowo-Finansową 

Wydziału Filologicznego UŁ możliwe jest uzyskiwanie dofinansowania działalności CBKŻ 

z rezerwy Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ. 


