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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Czas zaczynać. Nie ma co ukrywać, czeka nas niezwykle
interesujący, pełen zmian rok akademicki. Trudno przewidzieć
obecnie szczegóły zmian. Nowa ustawa o nauce i szkolnictwie
wyższym oraz powiązane z nią rozporządzenie Ministra
wprowadzają szereg zmian w dotychczasowym kształcie
obowiązującego nas prawa. Tak jak w trakcie każdego
spotkania i rozmowy zachęcam jednak do spokojnego
i optymistycznego spoglądania w przyszłość. Wiele z tych
zmian ma charakter administracyjny, nie wpłynie na życie
pracowników bardziej, niż każda inna zmiana biurokratyczna.
Wiele daje jednak szanse na zaplanowane przez nas zmiany. Na
lepsze urządzenie własnej Uczelni Matki. Otwiera możliwość
wprowadzenia zmian, które skierują Uniwersytet na tory
polityki projakościowej, tak w zakresie nauki, jak i dydaktyki.
Zmiana polityki państwa wobec szkolnictwa wyższego, zapoczątkowana przez
minister Barbarę Kudrycką, rozwija się w kierunku wspierania tych, którzy optymalnie
zmieszczą się w miernikach wyznaczonych przez Ministerstwo. Niestety, nie znamy
szczegółów tych mierników i ich stosowania. Nie znamy listy czasopism i wydawnictw. Ale
pamiętajmy, że ich zastosowanie jest zapisane w ustawie i nie minie nas w trakcie kolejnej
ewaluacji. Ewaluacji, która obejmie wszystkich pracowników naukowych i naukowodydaktycznych Uniwersytetu połączonych w podlegające ocenie grupy odpowiadające
dyscyplinom, do których zgłoszą przynależność. Na naszym wydziale mamy cztery
dyscypliny pokrywające się z instytutami (archeologia, historia, pedagogika, psychologia)
i dwie obejmujące po dwie jednostki – nauki o sztuce (historia sztuki i muzykologia) oraz
nauki o kulturze (etnologia i kulturoznawstwo). Jeśli dyscyplina uzyska w ewaluacji kategorię
B, straci prawo do nadawania stopni na Uniwersytecie i uniemożliwi Uczelni wejście do grona
uczelni badawczych. To się nie może zdarzyć wśród nas. Jestem przekonany, że każdy w
ciągu najbliższych dwóch lat będzie nie tylko prowadził wartościowe prace badawcze, ale też
opublikuje artykuły, a niektórzy z nas monografie, jak najlepsze, w odpowiednich, mających
swoją pozycję w międzynarodowej nauce miejscach – ważnych dla dyscypliny
wydawnictwach i czasopismach. Bo tak też patrzę na ewaluację – ma nam pomóc w ocenie,
na ile dobre badania prowadzimy i praktyki publikacyjne wprowadziliśmy w porównaniu
z kolegami z innych uczelni. Ale niezależnie od ewaluacji musimy prowadzić najlepsze
jakościowo badania i prowadzić jak najlepszą dydaktykę. Bo to jest naszą misją.
Każdy z nas powinien się starać szukać prawdy i pokazywać ją światu, bo to przysięgaliśmy jako młodzi doktorzy. Nic tego nie zmieni, ale wiele może nam to ułatwić. Przepisy
dotyczące ustawy i bieżące informacje o pracach na Uczelni z nią związanych znajdą Państwo
na naszej stronie wydziałowej (http://wnhip.uni.wroc.pl/nowaustawa). Zachęcamy do nadsyłania propozycji i opinii dotyczących zmian statutu Uczelni lub poszczególnych regulacji
powiązanych z Ustawą. Jako Dziekan przedstawiałem zagadnienia związane z ustawą
w trakcie spotkań z Radą Naukową Wydziału oraz pracownikami całego Wydziału. Pragnę
Państwa zapewnić, że wprowadzenie w życie ustawy nie powinno zaburzyć Państwa pracy.
Zrobimy wszystko, by zmiany przebiegały w optymalny, niebudzący niepokojów sposób.
To będzie ciekawy, mam nadzieję – bardzo dobry dla nas rok.
Zaczynajmy!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
1 października 2018 r. podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego Ambasador Azerbejdżanu prof. Hasan
Hasanov wręczył medal "za zasługi w umacnianiu stosunków
Azerbejdżańsko-Polskich" Prof. Krzysztofowi Nawotce
(Instytut Historyczny).
Dr hab. Wiktor Żłobicki otrzymał tytuł Członka Honorowego
University of Applied Sciences w Darmstadt w uznaniu
wieloletniej współpracy w zakresie dydaktyki i wymiany
nauczycieli między tą Uczelnią a Instytutem Pedagogiki.
Dr hab. Rafał Włodarczyk otrzymał medal Towarzystwa
Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego w uznaniu
szczególnych
zasług
dla
rozwoju
naukowego
i organizacyjnego Towarzystwa. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się podczas obrad
VIII Zjazdu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej
w orbicie kultury Zachodu. Stan, aspiracje i perspektywy, zorganizowanej na Uniwersytecie
Warszawskim w dniach 21-23 września 2018 r.
Dr hab. Tomasz Gralak (IA) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcie
będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za pracę Architecture, Style and
Structure in the Early Iron Age in Central Europe.
Nagrodzona rozprawa jest poświęcona budownictwu mieszkalnemu, jego racjonalnym
technikom i stylom w społeczeństwach barbarzyńskich Europy Środkowej we wczesnej epoce
żelaza. Autor spogląda na ten problem nie tylko okiem archeologa, ale także, w zupełnie
innowacyjny sposób, historyka idei i kulturoznawcy, sięga po metody nauk kognitywnych. (...)
Odsłania nowy sposób spojrzenia na rzeczywistość i doświadczenia poznawczego ówczesnych
społeczności.
Trzy z dziesięciu stypendiów ministra dla wybitnego młodego naukowca, przyznanych
badaczom z UWr, otrzymali młodzi doktorzy z naszego Wydziału:
dr Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii),
dr Ewa Lisowska (Instytut Archeologii) i
dr Dominika Grzesik (Instytut Historyczny).
Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (IH) wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej
w Pradze 13-15 czerwca 2018 r. Prague Spring – 50 Years later. Great Crises in Eastern
European Regimes in a Transnational Perspective. Wygłosił referat: USA and Poland, 1956.
28-30 czerwca 2018 r. dr Grzegorz Dąbrowski (KEiAK) oraz dr Katarzyna Majbroda
(KEiAK) uczestniczyli w VII Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, Dr K.
Majbroda przedstawiła referat Refleksyjność w antropologicznej praxis. Autoetnografia
w kontekście teorii sprawstwa Margaret Archer, zaś dr G. Dąbrowski – Autoetnografia
z perspektywy muzyka. Tegoroczne TSBJ odbywało się w Krakowie, w siedzibie Instytutu
Socjologii UJ.
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25-28 czerwca 2018 r. odbył się
ósmy Międzynarodowy Kongres
Mediewistyczny w Lleidzie. To
doroczne spotkanie jest miejscem wymiany poglądów, doświadczeń i relacji z najnowszych
badań mediewistów, głównie
archeologów i historyków, z
południa Europy. W tym roku
jednym z merytorycznych współorganizatorów spotkania był
prof. dr hab. Przemysław
Wiszewski. W kierowanym przez
niego projekcie Cohesion building of multiethnic societies 10th – 21st c.) uczestniczą m.in.
badacze z Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Na zaproszenie głównego organizatora, profesora
Flocela Sabbate í Currul z Uniwersytetu w Lleidzie prof. Wiszewski odpowiadał za jeden
z trzech głównych nurtów tematycznych tegorocznego kongresu. Członkowie zespołu
projektowego wygłosili 12 referatów (Daniel Bagi (Uniwersytet Pecs), Maria Bonet
(Uniwersytet w Evorze), Jesus Brufal (Uniwersytet Lleida), Luciano Gallinari (ISEM, Rzym),
Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski), Paula Pinto (Uniwersytet Porto), Andrzej
Pleszczyński (UMCS), Cosmin Popa-Gorjanu (Uniwersytet Alba Julia), Doville Troskovaite
i Jurgita Verbickiene (Uniwersytet Wileński), Przemysław Wiszewski, Jan Zdichynec
(Uniwersytet Karola, Praga)), ponadto jeden z dwóch referatów otwierających przedstawił
jako członek projektu Cohesion building... prof. Piotr Górecki (University of California,
Riverside). Spotkanie pozwoliło nie tylko zaprezentować prace realizowane w ramach
projektu, ale i środowisko wrocławskie jako aktywnie organizujące międzynarodowe życie
naukowe. Dzięki temu kataloński dziennik La Vanguardia opisując jedną z inicjatyw kongresu
jako najważniejszych gości podał Barbarę Rosenwein, prezentującą badania nad emocjami,
oraz Piotra Góreckiego i Przemysława Wiszewskiego. Miejmy nadzieję, że jeszcze mocniej
zacieśni to współpracę naszych środowisk w badaniach nad średniowieczem.
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wzięła udział w dorocznej konferencji International
Society for History Didactics w Ottawie w Kanadzie 7-9 października 2018 r. Wygłosiła tam
referat Historical thinking about multiethnic societies in the past – from developing lesson plans
to their implementation, w którym zaprezentowała międzynarodowemu gronu badaczy
szkolnej edukacji historycznej książkę Myśląc o wieloetniczności, będącą wynikiem projektu
Cohesion building of multiethnic societies 10th – 21st c.). Przed konferencją J. Wojdon
uczestniczyła w posiedzeniu zarządu ISHD, podczas którego dyskutowano o przyszłości
organizacji i jej udziale w Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Poznaniu
w 2020 r. , a także o czasopiśmie ISHD, International Journal of Research on History Didactics,
History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History
Didactics (JHEC), które jest indeksowane w bazie Scopus i ubiega się o umieszczenie w Social
Societies Citation Index w ramach Web of Science.
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Dr Dawid Junke z Instytutu Kulturoznawstwa
reprezentował nasz Wydział na The European
Conference on Media, Communication & Film, która
odbyła się 9-10 lipca 2018 r. w Brighton, w Wielkiej
Brytanii. W organizowanej przez International
Academic Forum konferencji wzięli udział badacze
z ponad 30 krajów, a tematem przewodnim tegorocznej
edycji było hasło Fearful Futures. Dr Junke przedstawił
referat Religion as a Possible Answer to the Challenges of
the 21st Century? The Case of American Prime Time
Television Shows, w którym podjął temat przedstawień
religii w serialach Pozostawieni i Młody papież.
Dr hab. Monika Baer (KEiAK) uczestniczyła w 18. kongresie International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences World of encounters: The past, the present and the
future of anthropological knowledge we Florianopolis w Brazylii w lipcu 2018 r. Wygłosiła tam
dwa referaty: Citizenship and the city: Forging ‘gay-friendly’ urban spaces oraz Identity, alterity
and a non-heteronormative subject: A critical view on LGBT activism in contemporary Poland
Dr hab. Rafał Włodarczyk (IPed) wygłosił referat Utopia and contemporary Polish pedagogy
podczas 16th International Network of Philosophers of Education Conference: Education,
Dialogue and Hope, zorganizowanej na University of Haifa w Izraelu 13-17 sierpnia 2018 r.
Dr hab. Monika Baer (KEiAK) wzięła udział w 15. konferencji
European Association of Social Anthropologists Staying-MovingSettling 14-17 sierpnia 2018 r. w Sztokholmie. W ramach sesji
Tangles of late liberalism: Sexuality, nationalism, and the politics of
race in Europe zaprezentowała referat ‘Homonationalism’ à la
polonaise, or how (not) to be successfully coopted by the (neo)liberal
national state. Jako dyskutantka w panelu Cruising the frontiers of
time and space: Towards an anthropology of queer crossings
przedstawiła tekst In a permanent ‘transition’? Identity politics and
strategies of non-heteronormative citizens of Wroclaw (PL).

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (IH) opublikował artykuł Waszyngton tylko się oburzył w
ogólnopolskim dodatku historycznym „Rzeczpospolitej” z 17 sierpnia 2018 r.,
poświęconym inwazji na Czechosłowację w 1968 r.. Artykuł dostępny jest pod adresem:
https://www.rp.pl/Inwazja-na-Czechoslowacje/308179967-Inwazja-na-CzechoslowacjeWaszyngton-tylko-sie-oburzyl.html
14 września 2018 r. Instytut Polski w Pradze, w przededniu setnej rocznicy powstania
Czechosłowacji i odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizował konferencję
sPOLeCZně: Poláci a Češi v Evropě 1918–2018. Odbyła się ona w siedzibie czeskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pałacu Czernińskim. Wśród jej uczestników znalazł się
także dr Łukasz Kamiński (IH), który wziął udział w panelu Od Śnieżki do Wyszehradu –
doświadczenie czasu komunizmu jako motor polsko-czeskiej współpracy.
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20-21 września 2018 r. w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana:
Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy poświęcona pamięci Profesor
Bronisławy Kopczyńskiej Jaworskiej. W panelu głównym konferencji wzięła udział dr hab.
Monika Baer (KEiAK UWr), wygłaszając referat Etnografia współczesnego jako praktyka
krytyczna oraz dr Katarzyna Majbroda (KEiAK UWr) przedstawiając referat Nowe polityki
wrażliwości. Antropologia kulturowa wobec aktualnego. Konferencja towarzyszyła XCIV
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
24-25 września 2018 r. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski oraz dr Lucyna Harc
z Instytutu Historycznego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu międzynarodowego
konsorcjum ICARUS (International Centre for Archival Reserch) zrzeszającego instytucje
archiwalne oraz przedstawicieli uczelni kształcących archiwistów. Organizatorem ICARUS
meeting #22 był Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, a obrady pod hasłem Cooperation as
Opportunity. Historical Documents, Research and Society in the Digital Era
odbywały się w siedzibie Società delle Scienze, Lettere e Arti di Napoli.
26 września 2018 r. Instytut Archeologii gościł prof. Stanislava Stuchlíka
z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie z wykładem: Zlato w pravěku Moravy.
27 września 2018 r. dr Łukasz Kamiński (IH) wziął udział w posiedzeniu Rady
Muzeum Historii Polski, podczas którego przedstawiona i omówiona została
ostateczna koncepcja wystawiennicza. Pierwsi zwiedzający będą mogli odwiedzić to
imponujące muzeum (7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej!)
wiosną 2021 r.
Przedstawicieli Wydziału nie zabrakło na tegorocznej XXI edycji Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki. Pod jego szyldem 25 września odbył się warsztat zatytułowany Czy rozwój
cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź swoją wrażliwość!. Zajęcia przygotowała
i poprowadziła dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu
Psychologii, przy wsparciu i pomocy dra Tomasza Frąckowiaka, mgr Agnieszki
Sabiniewicz i studentów Patryka Molskiego, Michała Pieniaka, Michała Stefańczyka,
Marty Urbańskiej i Aliny Zimońskiej. Warsztat adresowany był do dzieci w wieku 5-8 lat.
Zajęcia obejmowały treści wykładowe dotyczące zmysłów węchu i smaku.
Dr Sorokowska zastanawiała się wspólnie z uczestnikami, jak zmiany zachodzące w naszym
trybie życia wpływają na oba te zmysły, czy węch i smak tracą dziś na ważności, czy
poszukiwanie pożywienia to nadal ważna funkcja zmysłów i wreszcie czy można je
bagatelizować. W części praktycznej dzieci miały okazję przyjrzeć się, w jaki sposób bada się
zdolności węchowe i smakowe, poznać specjalistyczne testy i wziąć udział w krótkim
badaniu wrażliwości zmysłowej, w skrócie polegającym na wyczuwaniu, identyfikacji oraz
ocenie podstawowych smaków i zapachów. W zajęciach wzięło udział około 50 dzieci,
a każde z nich otrzymało na pamiątkę atrakcyjne dyplomy uczestnictwa.
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12 października 2018 r. w Budapeszcie w gmachu Parlamentu, miała
miejsce druga część konferencji Papież zza żelaznej kurtyny.
Zorganizowały ją wspólnie polski Instytut Pamieci Narodowej i węgierski
Komitet Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB).
W trakcie obrad dr Łukasz Kamiński (IH) wygłosił referat Jan Paweł II
wobec Solidarności. Główną tezą prelegenta była konieczność
uwzględnienia, obok kontekstu politycznego, także nauczania polskiego
papieża na temat solidarności jako istotnej wartości.
(fot. NEB)

Na przełomie sierpnia i września b.r. rozpoczął się kolejny etap remontu
Instytutu Historycznego. Obejmuje on skrzydło południowe.
Po zdemontowaniu zabytkowych i kultowych ławek oraz tablicy z sali
wykładowej nr 104 poddane zostały one wstępnej renowacji. Wyposażenie
powróci po zakończeniu inwestycji do wyremontowanych wnętrz, aby
służyć kolejnym pokoleniom studentów. Wykonawca prac budowlanych
przeprowadził we wrzeniu i na początku października prace rozbiórkowe
i przechodzi do wykonania wzmocnień fundamentów. Planowanym
terminem zakończenia inwestycji jest lipiec 2019 r.
Publikacje
Adam Nobis, A Short Guide to the New Silk Road, Wydawnictwo Peter
Lang (Berlin 2018), w serii International Relations, ss. 160. Książka
przedstawia nowe międzynarodowe inicjatywy dotyczące komunikacji,
handlu, polityki, muzealnictwa, turystyki, wydarzeń kulturalnych i innych
dziedzin naszego życia.
Rafał Nahirny, Granice kontroli. Maszyneria władzy Jeremy Benthama,
Warszawa 2018: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, ss. 340
Obok Benthama obrońcy słabszych i podporządkowanych, wrażliwego na
cierpienie innych i zaangażowanego głęboko w walkę o lepsze, bardziej
sprawiedliwe prawodawstwo, współistnieje Bentham demiurg totalny
o niepohamowanych ambicjach, kreujący bezustannie bezduszne
i autorytarne światy kontroli oraz dyscypliny. Wiele wskazuje na to, że
w stronę autorytaryzmu pchało angielskiego filozofa dążenie do zapewnienia warstwom
posiadającym poczucia bezpieczeństwa oraz lęk przed takimi zjawiskami, jak popłoch i niepokój
społeczny. Równocześnie, wraz z postępem prac nad konkretnymi projektami, szlachetne
impulsy leżące nierzadko u ich podstaw uległy osłabieniu, a ich miejsce, pod wpływem
perfekcjonistycznych lęków i namiętności, zajęło pragnienie całkowitej kontroli i totalnej
dyscypliny. (fragment książki)
W lipcu ukazał się numer półrocznika Forum Pedagogiczne (2018 nr 1,
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/view/211), gdzie redaktorem naukowym
działu tematycznego Pedagogika ogólna w Polsce wobec czasu minionego, ewolucji i nowych
wyzwań jest dr hab. Rafał Włodarczyk (IPed). Na dział (s. 11-227) złożyło się 14 artykułów
naukowych.
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Projekty naukowe
Mgr Agnieszka Sabiniewicz, doktorantka w Instytucie Psychologii, otrzymała
grant w konkursie ETIUDA 6, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki
Grant w wysokości 108 000 zł przeznaczony zostanie na realizację jej projektu
badawczego Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej, na który złożą się
badania nad pamięcią węchową, związkami pamięci węchowej z procesami poznawczymi
oraz korelatami pamięci węchowej.
Pamięć węchowa odnosi się do pamięci związanej z zapachami lub przez nie wywołanej.
W najprostszy sposób jej działanie można sobie uzmysłowić za pomocą sytuacji, kiedy to po
powrocie do domu z dłuższej nieobecności, przy przekraczaniu progu, odczuwamy nagle
znajomy zapach tego miejsca. Jednocześnie docierają do nas, choć często w sposób
nieuświadomiony, emocje i wspomnienia związane ze spędzonym tam czasem. Tak właśnie
działa pamięć węchowa (...). Większość dotychczasowych badań skupiła się na powiązaniach
pamięci węchowej z autobiograficzną (...). Jakkolwiek temat ten jest bardzo interesujący, wciąż
nie zbadano podstawowej zależności w tym obszarze, a zatem tego, czy sam poziom pamięci
węchowej jest związany z jakością wczesnych wspomnień. Tymczasem wyniki
przeprowadzonych przeze mnie badań pilotażowych wskazują na możliwość istnienia takiej
zależności. (...) Ponieważ jak dotąd przeprowadzono relatywnie niewiele badań w dziedzinie
pamięci węchowej, mam nadzieję, że (...) wyniki zaplanowanych przeze mnie projektów
pozwolą na lepsze zrozumienie wyjątkowej zależności łączącej pamięć węchową z czynnikami
pamięciowymi, osobowościowymi i kulturowo-środowiskowymi – czytamy w opisie projektu.
W tym samym konkursie wyróżnieni zostali: Pan Paweł Szadkowski (IH) na realizację
tematu Weterani w społeczeństwie hiszpańskim w XVII w. (ponad 85.000 zł) oraz
Pani Kinga Winnicka (IA) z tematem Przedmioty osobiste wykonane z kości datowane na
wczesny okres epoki brązu: materialność i znaczenie (ponad 110.000 zł).
Dr Krzysztof Siwek (IH) otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie
Miniatura 2 na realizację zadania badawczego Położenie międzynarodowe II RP i rządu
polskiego na emigracji w latach 1937-1943 w świetle dokumentó Anthony'ego J. Drexel
Biddle'a". J. Drexel Biddle, był ambasadorem USA w Warszawie oraz przy rządzie polskim na
emigracji w latach 1937-1943. Projekt obejmuje przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w
Stanach Zjednoczonych w The National Archives and Records Administration w College Park
oraz w bibliotece prezydenckiej F. D. Roosevelta w Hyde Park. Badania powinny przybliżyć
spojrzenie ambasadora USA na rolę państwa polskiego w polityce europejskiej w okresie
poprzedzającym wybuch drugiej wojn światowej oraz na międzynarodowe losy sprawy
polskiej podczas wojny, w tym na zagadnienia graniczne i terytorialne dotyczące Śląska.
Dr Krzysztof Siwek (IH) otrzymał stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na
miesięczny pobyt badawczy w Londynie w 2019 r. w celu przeprowadzenia kwerendy
dotyczącej kontaktów rządu RP z A. J. Drexel Biddlem. Badania obejmować będą zbiory
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Instytutu Piłsudskiego oraz Biblioteki
Polskiej POSK. Posłużą przedstawieniu w nowym świetle polityki zagranicznej i oczekiwań
polskiego MSZ nie tylko wobec Stanów Zjednoczonych, ale również względem Wielkiej
Brytanii i Francji w odniesieniu m.in. do kwestii terytorialnych obejmujących Śląsk
i pogranicze polsko-niemieckie.
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17 września 2018 r. w ramach 2. Wieczoru Europejskiego organizowanego przez Centrum im.
W. Brandta odbył się pokaz filmu opartego na historiach mówionych kobiet ze Śląska
Cieszyńskiego Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy. Spotkanie było połączone
z dyskusją panelową na temat badania i popularyzowania dyskursów mniejszościowych
(regionalnych i kobiecych) w nauce akademickiej oraz w przestrzeni edukacji. W debacie
panelowej uczestniczyły pomysłodawczynie i twórczynie filmu: dr hab. Grażyna KubicaHeller (Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ), Alina Doboszewska
(Fundacja Dobra Wola z Krakowa), które opowiedziały o pomyśle i realizacji filmu, a także
dr Katarzyna Majbroda (KEiAK), która opowiadała o wynikach swoich badań na temat
herstory w podręcznikach szkolnych do nauczania historii realizowanych w ramach grantu
NCN Maestro: Wizje narodu w podręcznikach szkolnych do historii. Perspektywa
antropologiczna kierowanego przez prof. Wojciecha Bursztę. Podczas dyskusji, w której
brała udział także dr Małgorzata Michalska z KEiAK, rozmawiano m.in. o strategiach
i sposobach popularyzowania wątków regionalnych w edukacji, a także o antropologicznych
badaniach i praktykach na rzecz edukacji otwierającej na to, co marginalizowane
i peryferyjne w głównonurtowych dyskursach edukacyjnych.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. (IH) od 28 maja do 11 września
przebywała w USA w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
Projekt obejmował kwerendę archiwalną i biblioteczną w Instytucie
Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii. Badania
miały dotyczyć działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej w latach
1989-2010, ale bogate zasoby Archiwum Hoovera pozwoliły rozszerzyć
je na różne aspekty powojennej historii Polonii amerykańskiej, zaś
uprzejmość Prof. Sama Wineburga z Graduate School of Education
Uniwersytetu Stanforda umożliwiła udział w prowadzonych przez niego zajęciach
z dydaktyki historii. Informację o pobycie opublikował biuletyn Instytutu Hoovera:
https://www.hoover.org/news/historian-americas-polish-diaspora-visits-hoover-libraryarchives.
Zakończeniem pobytu była jubileuszowa konferencja Polish American Historical
Association w Chicago, 7-9 września 2018 r., z referatem dotyczącym prezentacji
nagrodzonej przez PAHA książki White and Red Umbrella. Polish American Congress in the
Cold War Era: 1944-1988 i udział w posiedzeniu zarządu PAHA.
25 sierpnia 2018 r. ukazała się relacja: Rozpruwał brzuchy
ciężarnych, pożerał serca dzieci. Bo chciał być nieuchwytny
poświęcona projektowi badawczemu, Tam, gdzie zwierzęta
równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu
interdyscyplinarnym realizowanemu w ramach programu
Sonata-bis przez zespół pod kierunkiem dra Daniela
Wojtuckiego
https://www.tvn24.pl/poznan,43/zaganbadania-archeologiczne-na-wzgorzu-bismarcka,862562.html
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RELACJE
23 lipca 2018 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa Power, status and symbols in the Black Sea area in
antiquity, zorganizowana przez prof. Krzysztofa Nawotkę i dr Joannę Porucznik (Zakład
Historii Starożytnej IH UWr) przy współpracy z prof. Altayem Coşkunem (University of
Waterloo, Kanada). Podczas konferencji odbyła się dyskusja nad sposobami wyrażania
władzy i statusu społecznego zarówno w nadczarnomorskich miastach greckich jak i wśród
społeczności Scytów i Sarmatów. Prelegenci prezentowali najświeższe wyniki badań
archeologicznych i epigraficznych oraz nowe analizy źródeł pisanych i numizmatycznych.
Konferencję zainaugurował wykład prof. Nawotki Founders of Western Pontic Cities.
W dalszej kolejności referaty przedstawili: prof. Nicholas Sekunda (Uniwersytet Gdański,
The Size of the Population of Athens and Imported Black Sea Grain), prof. Madalina Dana
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, The Bosporan Kings and the Greek Features of Their
Culture in Pontus and the Mediterranean), prof. Altay Coşkun (University of Waterloo,
Representation and Non-Representation on Coinage. Questions Concerning the Social and
Political Status of Queen Dynamis of the Bosporos), mgr Michał Halamus (Uniwersytet
Wrocławski, Annexing the
Near East. Nabataea and
the Bosporus – Two Client
States on the Fringes of
the Empire), dr Germain
Payen
(University
of
Waterloo, From Aspurgos
to
Rhescuporis
I:
Searching for a Dynastic
Identity), prof. Valentina
Mordvintseva (Narodowa
Akademia Nauk Ukrainy,
The Expression of Power
and
Status
in
the
Barbarian Cultures of the
Crimea (3rd Cent. BCE –
3rd Cent. CE), and the
Networking of Political
Elites), dr Joanna Porucznik (The Use of Golden Mouth and Eye Covers in the Expression of
Social Identity: a Case Study of North Pontic Necropoleis) oraz Alexey V. Belousov
(Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie, Epigraphy of Power in the Sarmatian
Barrows). Poza tym czynny udział w dyskusji wzięli słuchacze: Joanna Kemp, MA (Warwick
University), dr Evgeniia Andreeva (Rosyjska Akademia Nauk), mgr Piotr Głogowski,
dr Dominika Grzesik, dr Agnieszka Wojciechowska oraz dr Wojciech Pietruszka.
Pełny program konferencji wraz z abstraktami znaleźć można na stronie:
http://www.altaycoskun.com/new-page-31
Tekst: Dominika Grzesik
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Media aetas – historia viva / Średniowiecze – historia żywa
VI Kongres Mediewistów Polskich, Wrocław 20-22 września 2018 r.
Średniowiecze – historia żywa. Pod
tym hasłem w ubiegłym miesiącu
VI Kongres Mediewistów Polskich
zgromadził we Wrocławiu blisko 300
uczestników,
w
zdecydowanej
większości z kraju, ale także zza
granicy – Włoch, Niemiec, Węgier,
Czech, Bułgarii, Ukrainy, Rosji czy
Szwecji. Ponad 200 uczestników
wygłosiło referaty bądź zabierało głos
w panelach dyskusyjnych tak podczas
sesji plenarnych, jak też w trakcie
obrad
28
sekcji.
Ponadto
zorganizowano warsztaty z zakresu
kodykologii, nowych metod w archeologii, filmowy, a także pedagogiczny, z udziałem uczniów szkoły
podstawowej, poświęcony grom i
zabawom średniowiecznym (program
kongresu dostępny jest pod adresem
www.vikmp.pl).
Kongresy
Mediewistów
Polskich stanowią najważniejsze
i najliczniejsze spotkania badaczy
średniowiecza w Polsce. Inicjatywę ich organizacji wysuwa Stały Komitet Mediewistów
Polskich (SKMP), współpracując w realizacji tego zadania z najważniejszymi i najprężniej
działającymi ośrodkami akademickimi w kraju. Kolejne spotkania odbywały się w Toruniu
(2002), w Lublinie (2005), w Łodzi (2008), w Poznaniu (2011) i w Rzeszowie (2015). Podobnie
jak wyżej wymienione, także tegoroczne zgromadziło przedstawicieli wielu dyscyplin:
historii, archeologii, historii sztuki, filozofii, teologii, filologii, a istotne znaczenie miała też
obecność reprezentantów nauk ścisłych i przyrodniczych współpracujących z mediewistami.
Obrady wrocławskiego Kongresu objęły trzy zasadnicze obszary refleksji:
1) średniowieczne fundamenty cywilizacji i kultury europejskiej w kontekście światowym;
2) obecność wieków średnich w dzisiejszej kulturze i życiu społecznym (m.in. miejsca
pamięci, wielkie wydarzenia i rocznice, mediewalizm);
3) rozwój metod badawczych i ich interdyscyplinarność (m.in. znaczenie cyfryzacji, nauk
paleośrodowiskowych, poszerzanie bazy źródłowej, głównie archeologicznej).
Uroczystość otwarcia Kongresu w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr
uświetniło wręczenie medali LUX ET LAUS przyznawanych corocznie za zasługi dla
mediewistyki w Polsce. Tegorocznymi laureatami zostali: Prof. Marta MłynarskaKaletynowa z Wrocławia oraz Prof. Guido Vannini, archeolog z Florencji.
Główny wysiłek organizacji tegorocznego VI Kongresu Mediewistów Polskich podjęły
jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego, przede wszystkim z Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych z Instytutem Historycznym na czele, ale też z ważnym wkładem Instytutu
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Historii Sztuki. Obrady toczyły się w gmachach tych Instytutów,
a także w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN
– drugiej z wrocławskich instytucji organizujących kongres. Należy zaznaczyć też wkład w
tym zakresie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Biblioteki UWr.
Stroną logistyczną przedsięwzięcia w sposób szczególny zajęła się Fundacja dla
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Patronatem honorowym objęli VI Kongres Mediewistów Polskich JM Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego, JM Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu oraz Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Impreza zyskała też
wsparcie i patronat władz samorządowych – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz
Prezydenta Wrocławia. Wsparcia finansowego udzieliła też Fundacja KGHM Polska Miedź
oraz firma POSART z Wrocławia. Patronat medialny zapewniła imprezie TVP Historia.
Wszystkim tym Patronom i Instytucjom należą się wyrazy ogromnej wdzięczności.
Jako przewodniczący komitetu organizacyjnego VI Kongresu Mediewistów Polskich
oraz przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich pragnę na łamach Biuletynu
wydziałowego z serca podziękować za wsparcie finansowe i logistyczne Dziekanowi WNHiP
UWr, Panu Prof. Przemysławowi Wiszewskiemu, Dyrektorowi Instytutu Historycznego UWr,
Panu Prof. Rościsławowi Żerelikowi oraz Dyrektorowi Instytutu Historii Sztuki UWr. Panu
Prof. Romualdowi Kaczmarkowi. Z wdzięcznością chciałbym też podkreślić zaangażowanie
w prace organizacyjne Pana Prof. Wojciecha Mrozowicza, Pana Dr. Mirosława Piwowarczyka
oraz pozostałych Kolegów z komitetu organizacyjnego, Panów Profesorów Mateusza
Golińskiego, Sławomira Moździocha i Aleksandra Paronia, a także bardzo cenną pomoc Pana
Prof. Andrzeja Łosia. Wiele pracy w przygotowanie Kongresu włożyli Doktoranci, Panowie
Piotr Piętkowski i Konrad Szymański, a nie sposób nie wspomnieć tu też z wdzięcznością o
Panu Dr. Wawrzyńcu Kowalskim, o Pracownikach administracji Instytutu Historycznego UWr
oraz o Wolontariuszach – studentach i doktorantach, udzielających się znakomicie już
w trakcie Kongresu.
Tekst: Stanisław Rosik

Jubileusz Pani Profesor Grażyny Pańko
5 października 2018 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji 70 rocznicy urodzin dr hab. Grażyny Pańko, prof. UWr (IH),
zorganizowane przez współpracowników z Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy
o Społeczeństwie. Wzięli w nim udział goście z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce
(w tym z Polskiego Towarzystwa Historycznego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu
Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), przedstawiciele władz
Instytutu Historycznego, koledzy z Zakładu oraz przyjaciele Jubilatki. Prowadzący
uroczystość dr hab. Karol Sanojca, przybliżył zebranym życiorys Prof. Pańko oraz drogi jej
kariery zawodowej, natomiast dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., zaprezentowała dorobek
naukowy Jubilatki. Pod czas uroczystości wręczono Pani Profesor książkę Jej dedykowaną,
Człowiek w świecie bez wolności, pod red. Małgorzaty Skotnickiej-Palki i Barbary
Techmańskiej (Wrocław 2018).
Następnie zgromadzeni goście złożyli życzenia urodzinowe prof. Pańko. W imieniu
dyrekcji IH uczynił to Prof. dr hab. Rościsław Żerelik. Odczytano również list skierowany do
Jubilatki od prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dra hab. Krzysztofa
Mikulskiego.
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Uroczystość jubileuszowa zainaugurowała VIII Konferencję Naukową Edukacja – Kultura –
Społeczeństwo oraz I Śląskie Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii. Tegoroczna
edycja konferencji poświęcona była setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dwudziestu ośmiu prelegentów zaprezentowało swoje dokonania badawcze dotyczące
funkcjonowania państwa, społeczeństwa, a zwłaszcza edukacji w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, czasach PRL oraz współcześnie.
Tekst: Barbara Techmańska i Małgorzata Skotnicka-Palka

Szkoła letnia public history – Public history summer school
Szkoła letnia public history i towarzysząca jej konferencja naukowa odbyła się 2-5 lipca 2018
r. w Instytucie Historycznym oraz w Centrum Historii Zajezdnia. Szkoła była skierowana do
wszystkich osób zainteresowanych historią w przestrzeni publicznej, jednak w pierwszej
kolejności miała to być oferta corocznych, dodatkowych zajęć dla studentów public history
w IH UWr, w innych uniwersytetach oraz dla tych, którzy chcieliby podjąć tego rodzaju
studia. Naszym celem było również stworzenie międzynarodowego forum do dyskusji na
temat rozwoju public history jako (sub)dyscypliny oraz oferowanego kształcenia w tym
zakresie. Chcieliśmy w końcu podjąć refleksję nad tym, jak wiedza o przeszłości jest
„produkowana”, przedstawiana, przekazywana i wykorzystywana w różnych
społeczeństwach, gdyż w naszym przekonaniu lepsze rozumienie tych procesów jest
niezbędne w warsztacie wszystkich (publicznych) historyków.
Zależało nam na tym, aby udział w szkole był możliwy dla jak największej liczby osób,
mimo często trudnej sytuacji materialnej młodych badaczy. Udało się to dzięki wsparciu
Uniwersytetu Wrocławskiego, International Federation for Public History (IFPH), Centrum
Historii Zajezdnia oraz Jean Monnet Network for Applied European Contemporary History,
koordynowanej przez Uniwersytet w Jenie. Prace organizacyjne wzięły na siebie Dorota
Wiśniewska i Magdalena Gibiec – doktorantki w IH UWr.
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Wydarzenie otworzył Prezes IFPH, dr Thomas Cauvin (Colorado State University),
wygłaszając wykład na temat umiędzynarodowienia pubic history. Drugiego dnia w CH
Zajezdnia odbyła się debata Dlaczego public history? (Why Public History?) z udziałem
dr Małgorzaty Rymszy-Pawłowskiej (American University, Washington DC), Wojciecha
Bednarskiego (Uniwersytet Wrocławski) i Fabio Spirinellego (Uniwersytet w Luxemburgu).
Dotyczyła ona ról, jakie historycy publiczni odgrywają w społeczeństwach, użyteczności
programów studiów z zakresu historii w przestrzeni publicznej, i wreszcie,
umiędzynarodowienia public history. Następnego dnia prof. Jane Winters (Uniwersytet
w Londynie) wygłosiła wykład wprowadzający do cyfrowej (public) history. W skrócie
naświetliła historię rozwoju cyfrowej humanistyki i zaprezentowała kilka przykładowych
projektów, realizowanych głównie w Wielkiej Brytanii. Otworzyła tym samym dyskusję na
temat potencjału nowych technologii dla public history, ale też ograniczeń związanych z ich
efektywnym wykorzystaniem. Chcieliśmy również zmierzyć się z tematem budzącym
kontrowersje, dlatego zaproponowaliśmy dyskusję o niedawno otworzonym dla
publiczności Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Dr Chantal Kesteloot (CEGESOMA,
Bruksela) przedstawiła podstawowe założenia projektu, cele jego wykonawców oraz
zaprezentowała wystawę stałą, natomiast dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania
Warszawskiego; Polska Akademia Nauk, Warszawa) omówił jej krytykę zawartą w raporcie,
który przygotowany został przez Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia.
Wspomnianym sesjom towarzyszyły prezentacje projektów badawczych
dotyczących: historii żywienia, muzeów, narracji historycznych, pomników, pamięci,
tożsamości, filmów, gier komputerowych, historii w literaturze oraz historii mówionej.
Naszym celem było w końcu pokazanie miasta, jego bogatej i wielowątkowej historii
oraz umożliwienie integracji uczestników. Wspólnie zwiedziliśmy wystawę Wrocław 19452016, Uniwersytet i Ossolineum, jak również przeszliśmy Historycznym Szlakiem Wrocławia:
ścieżką spacerową, gdzie umieszczono tablice upamiętniające najważniejsze wydarzenia
z historii miasta. Oczywiście nie zapomnieliśmy o wypatrywaniu krasnali.

Szkoła letnia w liczbach to 25 studentów, doktorantów oraz młodych badaczy, którzy
zaprezentowali swoje projekty, 9 ekspertów, uczestnicy z 18 krajów (Armenia, Belgia,
Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Gruzja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Polska,
Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).
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Relacje ze szkoły ukazały się m.in. w:
Małgorzata Rymsza-Pawłowska: Notes from the field: The University of Wrocław’s Public
History
Summer
School
http://ncph.org/history-at-work/notes-from-the-field-theuniversity-of-wroclaws-public-history-summer-school/
Fabio Spirinelli: Climbing out of the ivory tower, jumping into society: some thoughts on public
history
https://www.c2dh.uni.lu/thinkering/climbing-out-ivory-tower-jumping-societysome-thoughts-public-history
Obecnie przygotowujemy się do przyszłorocznej szkoły letniej. Już teraz osoby
zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: summer.schools.uwr@gmail.com i do
odwiedzenia strony internetowej https://publichistorysummerschool.wordpress.com/
Tekst: Dorota Wiśniewska

W okresie wakacyjnym tradycyjnie już szereg ekip badawczych Instytutu Archeologii brało
udział w kampaniach wykopaliskowych w ramach zajęć z metodyki badań
wykopaliskowych. Oprócz stanowisk, których badania były kontynuacją prac z lat
poprzednich, rozpoznano także nowe lokalizacje. Prowadziliśmy prace między innymi na
neolitycznej nekropoli w Muszkowicach, mezolitycznych stanowiskach w Wierzchowie i na
terenie Borów Dolnośląskich, neolitycznym kompleksie w Dzielnicy, średniowiecznych
wsiach, zamkach (Wleń, Chojnik, Stare Kolnie) i grodziskach (Jelenia Góra, Łozina),
położonej w górach osadzie z epoki brązu w Ruszowicach, paleolitycznym stanowisku
w Pietraszynie, halsztackim grodzisku w Mierczycach. W tym roku szczególnie we znaki
wdała nam się aura – warunki terenowe, szczególnie w przypadku stanowisk
zlokalizowanych na środku kompleksów pól uprawnych, w piekącym słońcu, były
nadzwyczaj ciężkie. Pomimo tego wykopaliska zakończyły się szeregiem bardzo
interesujących odkryć, które w niedługim czasie wejdą do obiegu naukowego.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Wyniki rekrtuacji na rok akademicki 2018/2019
Studia licencjackie:
Kierunek
Archeologia
Dziedzictwo kultury materialnej
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Militarioznawstwo
Muzykologia
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Psychologia – jednolite studia magisterskie

Liczba osób przyjętych
44
68
46
117 (+24 na studia zaoczne)
74
110
19
27
181 (+136 na studia zaoczne)
25
110 (+176 na studia zaoczne)

Studia magisterskie:
Kierunek
Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
Historia w przestrzeni publicznej
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika - AKPN
Pedagogika

Liczba osób przyjętych
22
25
56
26
26
35
19
95 (+69 zaoczne)
54 (+50 zaoczne)

Przypominamy, że pracownicy Wydziału mogą tworzyć własne strony internetowe
w ramach witryny wydziałowej. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Panem
Damianem Grzegorczykiem w celu otrzymania formularza rejestracyjnego oraz instrukcji
zakładania strony. Gorąco zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Jako pierwszy uczynił
to Dziekan. Strona jest już dostępna: http://wnhip.uni.wroc.pl/przemyslaw-wiszewski
Wciąż są wolne miejsca na wyjazdy studentów i doktorantów na studia w semestrze letnim
2018/2019 w ramach programu Erasmus+. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji udzielają
koordynatorzy Erasmusa w jednostkach. Szczegółowe informacje dotyczące warunków
rekrutacji, uczelni partnerskich i inne znajdują się na stronie international.uni.wroc.pl
Zapraszamy do dyskusji nad wdrażaniem nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.
Udostępniamy stronę z dokumentacją i powoli zapełniającymi się działami opinii
i sprawozdań z prac na Uczelni nad nowymi regulacjami prawnymi.
http://wnhip.uni.wroc.pl/nowaustawa
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Do 18 października można składać wnioski w konkursach na granty wewnętrzne WNHiP –
dla młodych (pracowników do 35 roku życia i doktorantów) i trochę starszych badaczy.
Szczegóły, regulaminy i formularze znajdują się na stronie internetowej Wydziału:
http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Ogloszenia/Konkursy-na-grantywewnetrzne
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
17 października 2018 r. zapraszamy na wykład dr. Przemysława Dulęby pt. Kultura
lateńska w Polsce. Nowe ustalenia dotyczące chronologii, zasięgu i powiązań
regionalnych. Instytut Archeologii, sala 202, godz. 14.00
Kolejny sezon seminariów w ramach wrocławsko-poznańskiego projektu Extra limites
(www.extralimites.pl) rozpocznie się 19 października 2018 r. w Poznaniu wykładem Pana
Andrzeja Kasprzaka z Muzeum w Koszalinie, Kamienne kręgi Gotów z okolic Czaplinka.
Do 15 listopada br. można zgłaszać propozycję paneli na kongres światowej organizacji
antropologicznej i etnologicznej, International Union of Anthropological and Ethnological
Sciences, World Solidarities, który odbędzie się w sierpniu przyszłego roku w Poznaniu.
Szczegóły: https://www.iuaes2019.org/
Członkinią komitetu naukowego kongresu jest dr hab. Monika Baer (KEiAK).
I Interdyscyplinarne Seminarium Międzykulturowe: Wielokulturowość – między teorią
a praktyką odbędzie się 23 października 2018 r. w godzinach 12:00-15:00, w Auli Instytutu
Pedagogiki UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Jest ono organizowane przez Zakład
Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki UWr.
Interdyscyplinarne Seminarium Międzykulturowe to cykl otwartych spotkań naukowych
z udziałem światowej sławy prelegentów – badaczy zajmujących się szeroko rozumianą
wielokulturowością i międzykulturowością. Celem seminariów jest dyskusja nad powyższą
problematyką, a także propagowanie innowacyjności oraz interdyscyplinarności.
Tym razem prelegentem będzie Prof. Christoph Wulf - profesor antropologii i teorii
wychowania, członek Interdyscyplinarnego Centrum Antropologii Historycznej na Wolnym
Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universität Berlin), wiceprzewodniczący Komisji
Niemieckiej UNESCO, autor, współautor i redaktor ponad 100 książek, wydanych
w dwudziestu językach. Prowadził prace badawcze jako profesor wizytujący m.in.
w Stanford, Tokio, New Delhi, Londynie i Moskwie. Głównym przedmiotem Jego badań są
antropologia historyczna, antropologia pedagogiczna i komunikacja międzykulturowa.
Seminarium będzie tłumaczone i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Osoby,
które chcą otrzymać zaświadczenie udziału w tym wydarzeniu naukowym, proszone są
o przesłanie zgłoszeń z imieniem, nazwiskiem, tytułem naukowym i afiliacją na adres:
justyna.pilarska@uwr.edu.pl

Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 listopada 2018 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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