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Pocz tki studiów skandynawistycznych na Uniwersytecie Gda skim si gaj  roku 1970. 
Powsta  wówczas Zak ad J zyków i Kultury Krajów Skandynawskich, którego pracami 
kierowa  pocz tkowo prof. dr hab. Bogus aw Drewniak, a nast pnie prof. dr hab. Zenon 
Ciesielski. Przy Zak adzie w latach 1972–1976 dzia a o Podyplomowe Studium Wiedzy 
o Skandynawii. W roku akademickim 1975/1976 rozpocz to prowadzenie pi cioletnich
magisterskich studiów stacjonarnych. Pierwszym kierownikiem Katedry Skandynawisty-
ki zosta  prof. dr hab. Zenon Ciesielski, któremu za zas ugi na rzecz umacniania bada
skandynawistycznych w Polsce oraz krzewienia kontaktów mi dzy Polsk  a Skandynawi ,
Uniwersytet w Umeå nada  tytu  doktora honoris causa (1988). Kolejnymi kierownikami 
katedry byli prof. dr hab. Jan Szyma ski, prof. UG dr hab. Andrzej Kubka, a obecnie kie-
ruje ni  prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki. 

Realizowany w katedrze program studiów to rezultat ju  prawie trzydziestoletniej 
praktyki dydaktycznej. W pocz tkowej wersji, wobec braku tradycji skandynawskiej jako 
dyscypliny uniwersyteckiej w Polsce, wzorowany by  na zagranicznych o rodkach uniwer-
syteckich z dostosowaniem do polskich warunków i mo liwo ci. W ostatecznym kszta cie
zosta  oparty na podstawach neofi lologicznych, lecz ze znacznym wykroczeniem poza ty-
powe studium j zyka i literatury. 

Misj  naukow  i dydaktyczn  Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gda skiego
jest stymulowanie rozwoju interdyscyplinarnej wiedzy o Skandynawii i relacjach polsko-
-skandynawskich poprzez najbardziej bezpo rednie narz dzie, jakim jest j zyk szwedzki, 
norweski i du ski. Fundamentem jest pogl d, i  Skandynawia pozostaje specyfi cznym 
regionem Europy i basenu Morza Ba tyckiego, który mo e by  w wielu aspektach ród em
inspiracji dla Polski i Polaków.

Oferta dla studentów studiów I stopnia obejmuje dwie specjalizacje – media i spo e-
cze stwo w krajach nordyckich i komunikacj  mi dzykulturow . Na studiach II stopnia 
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istnieje specjalizacja translatoryczna. Drugim fi larem, na którym opiera si  oferta dydak-
tyczna Katedry Skandynawistyki, s  specjalizacje j zykowe. Katedra Skandynawistyki 
Uniwersytetu Gda skiego, jako jedna z niewielu neofi lologii w Polsce, oferuje grun-
town  nauk  wybranego j zyka skandynawskiego od podstaw na studiach licencjac-
kich oraz gwarantuje osi gni cie poziomu zaawansowanego na studiach magisterskich. 
Ze wzgl du na pozycj  Szwecji w Skandynawii, jej po o enie geografi czne, tradycje 
stosunków historyczno-kulturowych z Polsk  – j zyk szwedzki sta  si  pierwszym j -
zykiem kierunkowym, za  w roku 1980 powsta a druga, równoleg a specjalizacja j zy-
kowa, norweska. W roku akademickim 1995/1996 zainaugurowano trzeci  specjaliza-
cj  – du sk .

Nauka j zyków skandynawskich jest uzupe niona przedmiotami j zykoznawczymi
z akcentem na pragmalingwistyk , takimi jak: wst p do j zykoznawstwa, gramatyka opi-
sowa, gramatyka kontrastywna j zyków norweskiego i polskiego, szwedzkiego i polskiego, 
du skiego i polskiego oraz wybrane zagadnienia z j zykoznawstwa ogólnego. Samodzieln
grup  przedmiotów stanowi  historie literatur poszczególnych krajów skandynawskich, 
poprzedzone wst pem do nauki o literaturze, ze szczególnym uwzgl dnieniem literatury 
danej specjalizacji j zykowej, np. historia literatury Szwecji czy Danii.

Cech  charakterystyczn  programu studiów skandynawistycznych w Gda sku jest 
zespó  przedmiotów dotycz cych ogólnej wiedzy o Skandynawii, takich jak geografi a 
i historia Skandynawii, zagadnienia spo eczno-polityczne i ekonomiczne krajów skandy-
nawskich oraz kultura Skandynawii. Plan zaj  z tych przedmiotów znacznie wykracza 
poza tradycyjnie ujmowan  wiedz  w programach studiów neofi lologicznych. Charakter 
uzupe niaj cy maj  wyk ady z fi lozofi i nauki oraz teorii i metodologii literatury, a tak e
zaj cia specjalistyczne (np. technika przek adu).

W wymiarze naukowym i dydaktycznym mo na wi c uzna  gda sk  skandynawi-
styk  za nietypow fi lologi , która nawi zuje do angloameryka skiego wzorca i tradycji 
area studies. Wychodzi si  tutaj mianowicie z za o enia, e gruntowne poznanie j zyków
skandynawskich umo liwia zg bienie wielowymiarowo ujmowanych obszarów wiedzy 
o regionie, w którym s  one u ywany. 

Dzia alno  naukowo-badawcza pracowników Katedry Skandynawistyki koncentru-
je si  na tematyce kulturalnej, literackiej, j zykoznawczej oraz spo eczno-politycznej, 
a tak e dotyczy edukacji, szkolnictwa wy szego i mediów w Skandynawii. Najwa -
niejsz  rol  odgrywaj  tu badania w asne, prowadzone w ramach istniej cych trzech 
zak adów naukowych:

1. Zak ad Bada  nad Wspó czesnymi Spo ecze stwami Skandynawii, pod kierownic-
twem dra Kazimierza Musia a, kontakt: musial@ug.edu.pl,

2. Zak ad J zyków i Kultury Skandynawii, pod kierownictwem dr Ewy Mrozek-Sadow-
skiej, kontakt: ewams@wp.pl,

3. Zak ad Literatur Skandynawskich, pod kierownictwem dr Marii Sibi skiej, kontakt: 
fi lms@univ.gd.pl.

Ca o ci  prac katedry kieruje prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki, kontakt: fi lhch@
univ.gda.pl.
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Spod pióra by ych i obecnych pracowników Katedry Skandynawistyki wysz y m.in. 
nast puj ce ksi ki i monografi e naukowe:
Balicki, Maciej. 2008. Troll 1. J zyk du ski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy,

Gda sk: s owo/obraz terytoria.
Chojecki, Andrzej. 1999. Mowa mowy. O j zyku wspó czesnej humanistyki, Gda sk: s owo/

obraz/terytoria.
Chojnacki, Hieronim. 1998. Polska „poezja Pó nocy”. Maria Irydion, Lilla Weneda,

Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego.
Chojnacki, Hieronim. 2000. Marzenia o Italii. Motywy w oskie w poezji szwedzkiej w XIX 

i XX wieku. Rozprawa i antologia, Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego.
Chojnacki, Hieronim. 2003. Szwedzka Literatura Pi kna w Polsce 1939–1996. Biblio-

grafi a przek adów i opracowa  krytycznych. Den svenska skönlitteraturen i Polen 
1939–1996. En Bibliografi  över översätningar och litteratur, Gda sk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gda skiego.

Ciesielski, Zenon. 1972. Zbli enia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych 
w XIX i XX wieku, Gda sk: Wydawnictwo Morskie.

Ciesielski, Zenon. 1974. Skandynawowie w oczach Polaków. Antologia, Gda sk: Wydaw-
nictwo Morskie.

Ciesielski, Zenon. 1986. Od Fredry do Ró ewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w la-
tach 1835–1976, Gda sk: Wydawnictwo Morskie.

Ciesielski, Zenon. 1990. Historia literatury szwedzkiej. Zarys, Wroc aw–Warszawa–
–Kraków–Gda sk– ód .

Ciesielski, Zenon (red.). 1991. S ownik pisarzy skandynawskich, Warszawa: Wydawnictwo 
Wiedza Powszechna.

Ciesielski, Zenon. 1992. August Strindberg. ycie i twórczo , Kraków: Wydawnictwo 
PAN. 

Dymel-Trzebiatowska, Hanna i Ewa Mrozek-Sadowska (red.). 2006. Andersen – 200 lat. 
Ba nie Hansa Christiana Andersena w Europie – Europa w ba niach Hansa Christia-
na Andersena, Gda sk: Nordicum.

Dymel-Trzebiatowska, Hanna i Ewa Mrozek-Sadowska. 2007. Troll 1. J zyk szwedzki: 
teoria i praktyka. Poziom podstawowy, Gda sk: s owo/obraz terytoria.

Dymel-Trzebiatowska, Hanna i Ewa Mrozek-Sadowska. 2008. Troll 2. J zyk szwedzki: 
teoria i praktyka. Poziom rednio zaawansowany, Gda sk: s owo/obraz terytoria.

Garczy ska, Helena. 2008. Troll 1. J zyk norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy,
Gda sk: s owo/obraz terytoria.

Garczy ska, Helena. 2009. Troll 2. J zyk norweski: teoria i praktyka. Poziom rednio za-
awansowany, Gda sk: s owo/obraz terytoria.

Kubka, Andrzej. 2005. Podzia y socjopolityczne w Norwegii w latach 1973–1997, Gda sk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego.

Musia , Kazimierz. 2002. Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era 
of Modernisation, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 

Mrozek-Sadowska, Ewa i Hanna Dymel-Trzebiatowska (red.). 2008. Astrid Lindgren 100 
lat: interpretacje, Gda sk: Nordicum.
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Sibi ska, Maria. 2002. Marginalitet og myte i moderne nordnorsk lyrikk, Gda sk: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gda skiego.

Sibi ska, Maria. 2008. Ludvig Holberg i scena przy Lille Grønnegade. Z historii teatru 
skandynawskiego, Gda sk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda skiego. 

Sibi ska, Maria i Katarzyna Veisland (red.). 2005. Ludvig Holberg: na tropach wspólnej 
to samo ci pó nocnoeuropejskiej, Gda sk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda skiego. 

Sibi ska, Maria i Katarzyna Veisland (red.). 2007. Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie, Kra-
ków: Ksi garnia Akademicka. 

Sibi ska, Maria, Katarzyna Michniewicz-Veisland, Ewa Mrozek-Sadowska i Agata Lubo-
wicka. 2010. Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner, Gda sk: Fundacja Roz-
woju Uniwersytetu Gda skiego.

Szyma ski, Jan. 1978. Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecj  w latach 1919–1939,
Gda sk: Gda skie Towarzystwo Naukowe.

Szyma ski, Jan (red.). 2000. Polska – Szwecja 1919–1999, Gda sk: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gda skiego.

Szyma ski, Jan (red.). 2004. Polska – Dania w ci gu wieków, Gda sk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gda skiego.

Szyma ski, Jan. 2005. Stosunki gospodarcze Polski z Norwegi  w latach 1918–1929,
Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego.

Szyma ski, Jan (red.). 2006. Polska – Norwegia 1905–2005. Gda sk: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gda skiego.

W ród wa niejszych konferencji organizowanych przez pracowników Katedry Skan-
dynawistyki wymieni  mo na:
Scandinavia and the countries of the Baltic – an encounter of cultures andsocieties (24–25 lis-

topada 1995 – mi dzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu gda skiej skandyna-
wistyki,

„Polska – Szwecja” (1999) – mi dzynarodowa konferencja historyków,
„Mi dzynarodowe Dni Kultury Lapo skiej” (2000),
„Polska, Skandynawia, Unia Europejska” (2002),
„Bestsellery Pó nocy” (2003),
„Polska – Dania poprzez wieki” (2003), 
„Ludvig Holberg: na tropach wspólnej to samo ci pó nocnoeuropejskiej” (2004),
„Ba nie Andersena w Europie – Europa w ba niach Andersena” (2005),
„Polska – Norwegia 1905–2005” (2005),
„Kobiety i m czy ni prze omu nowoczesnego” (2006),
„Astrid Lindgren 100 lat: Interpretacje” (2007),
„Linneusz a wspó czesno ” (2007), 
Dramat skandynawski. Odnowy i transgresje (2008) – XXVII wiatowy kongres Interna-

tional Association for Scandinavian Studies,
„Polska i norweska ksi ka obrazkowa – uczyni  dzieci czytelnikami” (2009), we wspó -

pracy z Fundacj  Inicjatyw Spo ecznie Odpowiedzialnych.
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