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Pracownia naukowo-badawcza

«Nowe ruchy religijne we współczesnej Rosji i innych krajach Europy »



Historia Pracowni 

Wiosną 2013 roku na bazie międzywydziałowego centrum badania kultury

materialnej i duchowej oraz międzywyznaniowych więzi narodów Powołża «ЛиК»,

otwarto Pracownię badawczą „Nowe ruchy religijne we współczesnej Rosji i Europie.”

Podstawowym celem powstania pracowni jest badanie „nietradycyjnej religijności”,

w szczególności rosyjskich i europejskich religii rodzimych i neopogaństwa.
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www.mininuniver.ru

www.nrdlab.ru



Cel i zadania Pracowni

Misją Pracowni jest promowanie tolerancji w społeczeństwie rosyjskim porzez bezstronną analizę

religijności nietradycyjnej w Rosji i wprowadzenie tej wiedzy do świadomości publicznej.

Strategicznym celem Pracowni jest uczynienie z niego wiodącego centrum naukowego

Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego, badającego problemy współczesnej nietradycyjnej

religijności.

Realizacja zaplanowanych zadań jest możliwa poprzez następujące działania:
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Realizacja zaplanowanych zadań jest możliwa poprzez następujące działania:

�stworzenie spójnego zespołu o podobnych zainteresowaniach badawczych i wspólnej wizji

rozwoju Pracowni;

�podnoszenie poziomu zawodowych kompetencji członków Pracowni;

�aktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie badawczym;

�współpraca z innymi grupami badawczymi, organizacjami społecznymi, wspólnotami religijnymi,

agencjami rządowymi, instytucjami edukacyjnymi;

�pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, w tym grantów i środków sponsorskich;

�prezentowanie działalności Pracowni za pomocą nowoczesnych środków komunikacji

internetowej; aktywne współdziałanie ze środkami masowego przekazu.



Kierunki działania Pracowni

Wśród kierunków działania laboratorium należy wymienić:

Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych o charakterze podstawowym i

stosowanym w dziedzinie religioznawstwa.

Przygotowanie nowej kadry akademickiej (doradztwo oraz pomoc

metodyczna dla studentów i asystentów, którzy pracują nad zagadnieniami

związanymi z działalnością naukową Pracowni).
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Realizacja funkcji społeczno-edukacyjnej poprzez interakcję z

mediami, wypełnienie unikatowymi treściami strony Pracowni,

pisanie i redagowanie artykułów tematycznych z zakresu jej profilu

naukowego na stronach, które wspierają ideę Web 2.0.

Współpraca ze strukturami państwowymi

(przygotowywanie religioznawczych ekspertyz na wniosek

organów ścigania, uczestniczenie w oficjalnych

przedsięwzięciach z zakresu działalności Pracowni,

inicjowanych przez władze państwowe).



Skład Pracowni

Roman Witaliewicz Sziżenskij  

(Шиженский Роман Витальевич)

dr nauk historycznych, 

docent, kierownik Pracowni

Beskow Andrej Anatolewicz

Surowiegina Ekaterina 

Siergiejewna

(Суровегина Екатерина 

Сергеевна)

magister, Katedra Historii Rosji i 

Nauk Pomocniczych 
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Beskow Andrej Anatolewicz

(Бесков Андрей Анатольевич)

dr  nauk filozoficznych

Sabierow Ruszan Anwjarowicz

(Саберов Рушан Анвярович)

starszy wykładowca, Katedra Historii  Rosji i 

Nauk Pomocniczych

Tiutina Olga Siergiejewna

(Тютина Ольга Сергеевна)

doktorantka w Katedrze Historii Rosji i 

Nauk Pomocniczych



Miejsce działalności naukowo-badawczej Pracowni 

w programie edukacyjnym Uniwersytetu

Działalność Pracowni w pełni odpowiada przedsięwzięciu 4.3 Strategicznego Programu

Rozwoju Mininskiego Uniwersytetu „Kształtowanie sytuacji społeczno-

psychologicznej regionu Niżnego Nowogrodu, zaangażowanie kulturalne w

przestrzeni miasta; proces kształcenia duchowo-moralnego w szkołach i na

uniwersytetach w regionie Niżnego Nowogrodu.”

Wspomniane przedsięwzięcia obejmują:

•badanie sytuacji konfliktogennych w regionie, w warunkach zwiększającej się liczby 
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•badanie sytuacji konfliktogennych w regionie, w warunkach zwiększającej się liczby 

zagranicznych studentów w uniwersytetach Niżnego Nowogrodu i pojawienia się 

warstwy społecznej pracowników migrujących 

•kształtowanie tolerancji i życzliwości wśród młodzieży;

•opracowanie naukowo i profesjonalnie uzasadnionych  rekomendacji 

do pracy ze wspomnianymi grupami



Udział studentów w działalności Pracowni

Studenci Wydziału Humanistycznego w latach

2013-2016 aktywnie uczestniczyli w badaniach

terenowych Pracowni w charakterze ankieterów,

oraz specjalistów w zakresie dokumentacji

fotograficznej i dźwiękowej.
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Dzięki pracy grup studenckich wykonano

ponad 400 unikatowych, indywidualnych

ankiet z neofitami i prozelitami wspólnot

pogańskich centralnej Rosji. Przygotowano

i opublikowano szereg artykułów w

naukowych czasopismach w Europie i

Federacji Rosyjskiej.



Partnerzy Pracowni

Obecnie Pracownia współpracuje z 12 ośrodkami, wśród których znajdują się wyższe

uczelnie, centra naukowe, organizacje społeczne i religijne Rosji i krajów sąsiednich.

Wśród nich:

�Centrum Badań Religioznawczych „Etna” Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. 

A. I. Hercena  (Federacja Rosyjska) 

�Wydział Historii i Prawa Mordowskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego

(Republika Mordowii, Federacja Rosyjska)
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�Instytut Języka, Literatury i Historii Rosyjskiej Akademii Nauk (Republika

Karelii, Federacja Rosyjska)

�Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Białoruś)

�Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu

Państwowego

�Wydział Historyczny Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu

im. T. Szewczenki (Ukraina)

� Wydział Humanistyczny Szawelskiego Uniwersytetu

(Szawle, Litwa)



Partnerzy Pracowni 

�Wydział Filologiczny Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (Litwa)

�Instytut Aleksandrowski Uniwersytetu Helsińskiego (Finlandia)

�Instytut Historii, Etnologii i Prawa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu

Pedagogicznego (Winnica, Ukraina)

� Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu Łotewskiego (Łotwa)

�Naukowo-Badawcze centrum Studiów Historyczno-Religioznawczych „Logos”

Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina)
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Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina)

�Brzeskie Centrum Badań nad Religią „Opinia” (Białoruś)

Sponsor Pracowni

Spółka z OO «Лига деятелей культуры и спорта»

(Obwód moskiewski, Federacja Rosyjska).



Główne wyniki 

działalności Pracowni

Od 2013 roku Pracownia razem z Wydziałem Humanistycznym prowadzi letnie

wyprawy etniczno-religioznawcze (Republika Białorusi, Republika Mari El (Federacja

Rosyjska), obwód moskiewski, obwód kałuski i riazański Federacji Rosyjskiej).
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Główne rezultaty 

działalności Pracowni 

W latach 2012-2014, wydane zostały dwie monografie R. W. Sziżenskiego poświęcone

osobliwościom światopoglądu liderów współczesnego ruchu rosyjskich pogan: A. A.

Dobrowolskiego (Dobroslaw) [А. А. Добровольского (Доброслава)]; N. N. Speranskiego

(Welimir) [Н. Н. Сперанского (Велимира)].

11

Гранты фондов 

(РГНФ, РФФИ)

Собственные 

средства 



Główne rezultaty 

działalności Pracowni 

Od roku 2014 ukazuje się rocznik

naukowy «Colloquium heptaplomeres»,

poświęcony badaniu neo-pogaństwa w

Europie i Rosji. Publikowane są w nim

artykuły autorów z zagranicy, wywiady z

liderami nowych ruchów religijnych.

Almanach ten włączony jest do rosyjskiego

indeksu cytowań naukowych (РИНЦ).
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indeksu cytowań naukowych (РИНЦ).

W roku 2015 członkowie Pracowni zdobyli dwa granty: zbiorowy (kierownik R. W.

Sziżenskij) trwający trzy lata, i indywidualny (kierownik A. A. Beskov) pozyskany na

napisanie książki popularnonaukowej.

W 2017 roku otrzymano indywidualny grant (kierownik R. A. Saberov) również na

opracowanie książki popularnonaukowej.



Dziękujemy za uwagę!


