
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
tel.: (+48) 22 828 02 84, dziekanat: (+48) 22 55 25 915, fax. (+48) 22 828 02 85 
e-mail: al@al.uw.edu.pl

ZAWIADOMIENIE 
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

Dnia 3 grudnia 2020 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: 

IZABELA WIENCEK-SIELSKA 

Tytuł rozprawy:  
Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok 
dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrębskiego SJ) 

Promotor:  
Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN 

Recenzenci:  
Dr hab. Wiesław Pawlak 
Dr hab. Rafał Wójcik  

Dyscyplina naukowa:  
Nauki o kulturze i religii 

Język obrony: 
polski 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym 
na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).  
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3816 
(dostęp do pracy możliwy jest na 10 dni przed obroną – od 25 listopada 2020 roku 
do 3 grudnia 2020 roku).  
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony 
po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: phd-al@al.uw.edu.pl. 
Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 26 listopada 2020 r. 
do godz. 9.00 w dniu 1 grudnia 2020 r.  

Przewodniczący 
Rady Wydziału „Artes Liberales” UW 
Prof. ucz. dr hab. Robert A. Sucharski 
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NOTIFICATION 
 

on public defence of the doctoral dissertation  
The remote public defence of the doctoral dissertation will take place on 

December 3, 2020 at 11.30 
 

IZABELA WIENCEK-SIELSKA 
 
Title of the dissertation: 

Handwritten annotations and other traces of reading as a source for research  
on the mentality of past epochs (on the example of Andrzej Obrebski SJ's reading practices) 
 
Dissertation supervisor: 
Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN 
 
Reviewers: 
Dr hab. Wiesław Pawlak 
Dr hab. Rafał Wójcik  
 
Scientific discipline: 
Culture and Religion Studies 
 
Language of the defence: 
Polish 
 

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined 
in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of 
Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree 
of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, 
as amended). 

The text of the dissertation and the reviews are available here: 
https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3816  (access to the doctoral dissertation is possible  
10 days before the defence - from November 25, 2020 until November 3, 2020). 

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration 
by e-mail: phd-al@al.uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 on 
November 26, 2020 until 9.00 on December 1, 2020. 

 
Chairman 
of The Council of the Faculty of "Artes Liberales" 
Prof. ucz. dr hab. Robert A. Sucharski 

https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3816

