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Zarząd Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata  gorąco dziękuje Fundacji 

Lanckorońskich za przyznanie środków finansowych realizację  tematów: 

 

- Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej: województwo podolskie (opr. 

dr Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Marcin Brzeziński i Piotr 

Dąbrowski) – część pierwsza dokumentacji, 

 

 - dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej przełomu XIX i XX 

wieku  - wydanie książki w serii „Studia i monografie”. 

=================================================================== 

Zarząd  

zaprasza na 

Seminarium Sztuki Żydowskiej  w dniu 16 maju (sobota) o godz. 11 z wykładem Jana 

Słoniewskiego  (PISnSŚ)   Wątki  mistyki żydowskiej w twórczości Anselma Kiefera / Traces 

of Jewish Mysticism in the Oeuvre of Anselm Kiefer. 

================================================================================== 

Oddział Toruński 

zaprasza na  

Konferencję Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / To reel a thread like a tale. 

Fabric in cultures of the world , która odbędzie się w Toruniu w dniach 29-30 maja.  

Program zostanie wkrótce podany w: KONFERENCJE / KONFERENCJE 

PRZYGOTOWYWANE. 

===================================================================  

 

 



 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

 

Facebook 

Oddział Warszawski 

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-

%C5%9Awiata/504390379582972  

Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.). 

 

Oddział Krakowski 

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl 

Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl) 

 

Składki 

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to 

znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i 

rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki 

stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; 

czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.  

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut 
Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy 
Śródmieście.” 
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