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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Ufff, jeszcze tylko kilka ostatnich dni sesji i… WAKACJE! Zanim
jednak udacie się Państwo na zasłużony odpoczynek, chciałbym
zaproponować Wam moje spojrzenie na miniony - no, może nie
całkiem miniony, ale szybko mijający! – rok akademicki.
Oczywiście, to spojrzenie jednostronne, z punktu widzenia
czasowo pełnionej funkcji w naszej społeczności. Uważam
jednak, że te kilka słów podsumowania warto powiedzieć ze
względu na odpowiedzialność wobec Wspólnoty, która
powierzyła mi urząd i zadanie troski o Wydział.
Zacząć chciałbym w sposób nie do końca zgodny
z podręcznikami PR – od rzeczy, których nie udało się
zrealizować. Bo to one najdotkliwiej uwierają. Przede wszystkim czuję niedosyt w zakresie
obsługi procesu aplikowania o dofinansowanie projektów badawczych i popularyzatorskich,
a następnie bieżącej opieki administracyjnej nad ich przebiegiem. Mimo rozpoczęcia prac
nad zebraniem najlepszych praktyk w tym zakresie i opracowania rozwiązań dla Wydziału,
parametryzacja i zawirowania personalne w Dziekanacie uniemożliwiły rozwiązanie
problemu. Kolejnym niezrealizowanym zagadnieniem są relacje Wydziału z otoczeniem
społecznym. Znów – zabrakło czasu i sił, by poprowadzić zapowiadane działania w tym
zakresie. Ale w obu przypadkach jest dla mnie jasne, że kolejny rok akademicki musi się
zacząć od działań w tych sferach.
Wreszcie, mam poczucie, że zbyt mało zrobiłem, by wspierać i rozwijać ferment
intelektualny, dyskusję, interdyscyplinarną, a nawet in-dyscyplinarną wymianę poglądów
i doświadczeń w obrębie Wydziału, spojrzenie na siebie, ale też z pomocą osób z zewnątrz.
Nie brakuje ku temu okazji. Sprzyjają wymianie zdań dziesiątki konferencji, w tym wiele
międzynarodowych, odwiedzający nas w ramach różnych programów badacze zagraniczni
i krajowi. A jednak – w konferencjach biorą udział głównie referenci, na otwartych wykładach
często najliczniejszą grupą byli ‘zaproszeni’ przez wykładowców studenci. Wciąż badania
o zbliżonym charakterze prowadzą różne zespoły w różnych instytutach nie komunikując się
i nie współpracując ze sobą. Uważam, że tracimy w ten sposób szansę na wykorzystanie
naszej różnorodności jako atutu w poszukiwaniu prawdy o otaczającej nas rzeczywistości.
Last but not least, wciąż za zbyt ograniczony uważam udział studentów w badaniach
naukowych prowadzonych przez profesjonalnych badaczy. Prowadzimy studia o profilu
akademickim, musimy dążyć do tego, by nasza wspólnota oparta była o wspólnotę badań,
racjonalnego namysłu nad światem, nie zaś szyldu instytucjonalnego.
Wszystko to są kwestie – ale przecież nie jedyne – które chciałbym poruszyć
w przyszłym roku. O tym, że jest szansa na zmianę w tym zakresie – nawet, jeśli nie szybką,
przekonuje mnie odbiór zmian, jakie wprowadzono w minionym roku. Udało nam się
znacząco udrożnić przepływ informacji o życiu Wydziału w jego obrębie. Wciąż daleko tu do
ideału, ale postęp uważam za znaczący: uruchomienie nowych kanałów informacji, w tym
cyklicznych spotkań władz Wydziału z poszczególnymi grupami pracowników, powstanie
Biuletynu, wprowadzenie materiałów multimedialnych do Internetu, wreszcie
zaawansowane opracowanie nowego systemu stron internetowych dla Wydziału. Mimo
wielu obaw wprowadzono jasne kryteria awansowe i brzegowe warunki przyjęcia do grona
pracowników Wydziału, wraz z naciskiem na publiczny, otwarty charakter dostępu do
informacji o kandydatach biorących udział w postępowaniu. Wspierając rozwój studiów
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anglojęzycznych wprowadziliśmy element motywujący do prowadzenia zajęć w tym języku.
I bardzo bym chciał, by od przyszłego roku były to zajęcia, na które uczęszczać będą także
studenci polskojęzycznych kierunków. Wreszcie, ruszyliśmy kwestie remontowe na
Wydziale. To nie jest temat łatwy wobec mizerii naszych finansów, ale jest szansa na pełen
sukces w jednej kwestii (Instytut Historyczny), wykonanie drobniejszych, ale ważnych prac
w dwóch innych (Instytut Archeologii i Instytut Muzykologii), wreszcie namysł nad zmianami
w budynku przy placu Dawida.
Te zmiany – zwłaszcza w odniesieniu do remontu Instytutu Historycznego – były
możliwe tylko dzięki współpracy, ścisłej, otwartej, co nie znaczy bezkonfliktowej – między
Dziekanem i pracownikami (niekoniecznie członkami władz!) dążącymi do zmian i poprawy
funkcjonowania swoich jednostek. I właśnie bez Waszego wsparcia, bez otwartości
i przekonania o tym, że nasza społeczność zasługuje na stały rozwój i ma wiele atutów
niedostrzeganych na co dzień, pomyślne funkcjonowanie Wydziału nie byłoby możliwe.
Na pewno w kolejnym roku czeka nas dużo pracy. No tak, spotkamy się też z nową
ustawą, usłyszymy wyniki parametryzacji. Ale – co nie raz powtarzałem – dla nas punktem
odniesienia najważniejszym musi być dążenie do naukowej i dydaktycznej – w ścisłym
związku z nauką – doskonałości. Cała reszta – na czele z ocenami MNiSW - jest ważna, ale
powinna wyrastać z poczucia naszej wartości. Z radości z piękna, w którym uczestniczymy
prowadząc i popularyzując badania naukowe. Nie ma rzeczy ważniejszej od prawdy. Na niej
budujemy, do niej dążymy.
I prawda jest jedna – zasłużyliśmy na odpoczynek!!! Zatem – do zobaczenia
we wrześniu!!!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Doktorantka Studiów Nauk o Kulturze mgr Aleksandra Kil-Matlak
została stypendystką prestiżowego Programu Fulbrighta (Fulbright
Junior Advanced Research Award) i we wrześniu 2017 roku wyjedzie
na półroczne stypendium do Stanów Zjednoczonych.
W trakcie pobytu w USA będzie prowadzić badania do pracy
doktorskiej Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie
humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego. W rozprawie
poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak – w świetle przemian
środowiska medialnego – humaniści wiedzą to, co wiedzą.
Akademickie pisanie, czytanie, prezentowanie, konferowanie,
recenzowanie i kwerendowanie ulegają cyfryzacji, której epistemiczne konsekwencje
domagają się zbadania. Zwrot cyfrowy odsłania też wcześniej nieproblematyzowaną
infrastrukturę tzw. humanistyki analogowej (choćby, niezbędne dla m.in. pioniera
wrocławskiego kulturoznawstwa, fiszki). Przedmiot badań stanowią zatem poznawcze
implikacje technologii medialnych stosowanych w pracy humanistek i humanistów.
Pierwsze sześć tygodni w USA doktorantka spędzi na Uniwersytecie Nowojorskim pod
opieką specjalistki od historii mediów, profesor Lisy Gitelman. Potem uda się na Zachodnie
Wybrzeże – miejscem odbywania dalszej części stypendium będzie Uniwersytet Kalifornijski
w Santa Barbara. W tamtejszym centrum badawczym Transcriptions Center, rozwijającym
badania z zakresu humanistyki cyfrowej oraz krytycznych studiów nad infrastrukturą,
doktorantka będzie pracować pod okiem mentora, profesora Alana Liu.
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25 maja 2017 r. po raz 25. odbyła się
uroczystość wręczenia stypendiów START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stu
najzdolniejszym młodych naukowcom z
całej Polski. W tym gronie znalazły się dr
Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii
(na zdjęciu po prawej) oraz dr Dominika
Grzesik z Instytutu Historycznego (na
zdjęciu po lewej). Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.
Jak głosi strona internetowa FNP, START jest największym
w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych
badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny
nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono
laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już
ponad 2800 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć
finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne
poświęcenie się nauce. […] Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców,
którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi
osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub
starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów –
udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych
periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich
dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze
zgłoszenia kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu
przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium
podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Program START oferuje również
dodatkowe finansowanie (stypendium wyjazdowe) na wyjazd studyjny do zagranicznego
ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim
Lindau.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. otrzymała stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
na trzymiesięczne badania w Instytucie Hoovera w Stanford w Kalifornii nad historią
Kongresu Polonii Amerykańskiej. Pobyt planowany jest na lato 2018 r.
5-9 maja w malowniczej miejscowości Studzienice na Kaszubach odbyła się czwarta już
z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, której organizatorami są Polskie
Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Instytut Psychologii UWr. Szkoła skierowana
jest do studentów i doktorantów zainteresowanych psychologią ewolucyjną. Nauczycielami
są każdorazowo najwyższej klasy specjaliści z zakresu psychologii ewolucyjnej, o dorobku
naukowym rozpoznawalnym nie tylko w kraju, ale także za granicą. W tym roku tematem
przewodnim była Metodologia i statystyka w badaniach ewolucyjnych.
Pośród 12 uczestników szkoły byli doktoranci psychologii, studenci biologii
i psychologii oraz absolwenci z planami naukowymi. Jedna ze stałych uczestniczek,
zatrudniona na stanowisku asystenta na uniwersytecie w Finlandii, zdecydowała się
przylecieć specjalnie na warsztaty w tegorocznej Szkole. Udział w zajęciach zaowocował
zdobyciem wielu nowych umiejętności w dziedzinie statystyki i tworzenia kwestionariuszy.
Organizatorami szkoły byli dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr oraz doktoranci
mgr Agata Groyecka, mgr Michał Misiak i mgr Agnieszka Sabiniewicz.
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16 maja w Auli Collegium Novum UJ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
Studencki Komitet Solidarności (1977–1980) czterdzieści lat później. Pierwszy referat,
zatytułowany Fenomen niezależnego ruchu studenckiego na tle opozycji lat 70., wygłosił
dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny).
16 − 19 maja 2017 r. na Zamku Książ
odbyła się zorganizowana przez
Katedrę Etnologii i Antropologii
Kulturowej 15. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Kastellologicznego Castrum Bene, Zamek jako
symbol statusu. Konferencje te
odbywają się w cyklu dwuletnim, za
każdym razem w innym kraju, którego
przedstawiciel jest aktualnie przewodniczącym Komitetu Stałego Towarzystwa. W związku z tym, że zaszczyt
pełnienia tej funkcji w latach 2015-2017 przypadł pracownikowi naszego Wydziału dr.
Arturowi Boguszewiczowi, Uniwersytet Wrocławski stał się organizatorem tej imprezy.
Współorganizatorem była Spółka Zamek Książ.
Przy okazji informacja dla dociekliwych, że w nazwie
Towarzystwa – Castrum Bene, nie znalazł się błąd, lecz jest to
odnotowana w średniowieczu nazwa własna Bene ‒ zamku
znajdującego się na Węgrzech w górach Mátra nieopodal
miejscowości Mátrafüred. Właśnie tam w 1989 r. odbyła się
pierwsza konferencja skupiająca badaczy zamków z terenu
Europy Środkowo-Wschodniej, tam też zawiązało się
Towarzystwo Kastellologiczne, a rysunkowa rekonstrukcja
zamku Bene stała się jego logo.
W konferencjach biorą udział przedstawiciele państw skupionych w Towarzystwie
z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz reprezentanci
sąsiednich krajów, jak choćby w tym roku z Niemiec i Szwajcarii. Specyfiką konferencji
Castrum Bene jest także limitowana liczba uczestników z każdego kraju wraz z przywilejem
niewielkiego poszerzenia tej grupy ze strony organizatorów.
Tegoroczna
konferencja
zgromadziła
pięćdziesięciu uczestników, których, oprócz
interesujących referatów, czekało również
zwiedzanie zamku Książ i Stary Książ, a także
wyjazd studyjny do Siedlęcina, Wlenia,
Grodźca, Świn i Bolkowa, połączony
z wykładami dr. Przemysława Nocunia, prof.
dr. hab. Jerzego Piekalskiego, dr. Piotra
Laska, prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty
Chorowskiej i dr. Artura Boguszewicza.
Od lewej: Rafał Wiernicki ‒ Prezes Zarządu Spółki Zamek Książ w Wałbrzychu, dr Janina Radziszewska, dr Artur
Boguszewicz
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16-17 maja 2017 r. dr Ewa Jurczyk-Romanowska
prowadziła wykłady na temat Forensic cheiloscopy:
Individual identification on thebasis of lip prints na
University of Eastern Finland w Joensuu, Finlandia.
Wykłady, prowadzone na zaproszenie prof. dr Mika
Launiala, finansowane były z programu ERASMUS
plus.
18 maja podczas pobytu na Uniwersytecie w Bochum (RUB) w Institute of Archaeological
Studies
Classical
Archaeology,
Preand
Protohistory,
Archaeometry
dr hab. Mateusz Żmudziński wygłosił wykład otwarty dla publiczności na temat rzymskiego
górnictwa w Dacji. Wykład spotkał się z zainteresowaniem. Przyszło kilkadziesiąt osób,
w tym wielu naukowców. Po wykładzie zadawano pytania, a później w kuluarach odbyła się
krótka dyskusja przy lampce mozelskiego wina.
18 i 19 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach
realizowanego w Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej projektu badawczo-aktywistycznego
DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities
across Europe, współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship Programme
of EU, którego celem jest przeciwdziałanie LGBT-fobii w sześciu małych i średnich miastach
europejskich, w tym we Wrocławiu. Szczegóły projektu: http://divercity.ub.edu/
Tym razem dr hab. Monika Baer i dr Janina Radziszewska gościły w Wolnym Uniwersytecie
Brukselskim (Université Libre de Bruxelles – ULB). Jednym z ważnych celów spotkania były
warsztaty służące przedstawieniu wyników badań
i wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami
miast biorących udział w projekcie. Wrocław
reprezentowała Julia Kwietniewska ze Stowarzyszenia
„Kultura Równości”. Ponieważ termin spotkania
pokrywał się z obchodami Międzynarodowego Dnia
Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, przedstawicielki
Wrocławia miały okazję uczestniczyć w 5th European
IDAHOT Forum, które zgromadziło reprezentantów
instytucji europejskich, organizacji pozarządowych
oraz świata nauki.
20-21 maja 2017 r. w Nowogrodźcu odbyła się pierwsza Polsko-Czeska Konferencja
Naukowa Józef Ignacy Schnabel i jego epoka w 250. rocznicę urodzin kompozytora.
W konferencji wzięła udział dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii (Zakład
Muzykologii Historycznej) oraz dr Grzegorz Joachimiak, absolwent wrocławskiej
muzykologii, współpracujący z Instytutem. Dr Agnieszka Drożdżewska wygłosiła referat
pt.: Joseph Ignaz Schnabel jako pedagog muzyki na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz poprowadziła obrady w drugim dniu konferencji. Wydarzenie towarzyszyło
IX Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu Muzyka u J.I. Schnabla.
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20-21 maja odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod hasłem Teatr zwierciadłem duszy – twórczość sceniczna
a psychologia. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Wzięli w niej udział aktorzy, psycholodzy, kulturoznawcy,
filolodzy, wykładowcy PWST i uczelni dolnośląskich,
profesorowie, doktoranci i animatorzy. Jej ideą było połączenie punktów widzenia teoretyków i praktyków, a niezwykle
ciekawe prezentacje dotyczące związków psychologii teatru,
teatru i psychologii inspirowały do refleksji i ukazywały
przestrzenie wspólnych działań. Wydarzenie zorganizowane
zostało przez działające w Instytucie Psychologii Koło
Inicjatyw Twórczych, przy współpracy z Państwową Wyższą
Szkołą Teatralną we Wrocławiu.
W ramach konferencji zaprezentowano m. in. filmową
prezentację pracy teatralnej fundacji Jubilo w środowiskach marginalizowanych oraz
spektakl prezentujący działania Środowiskowego Domu Samopomocy "Opieka i Troska”. Te
i inne projekty oraz wykłady potwierdziły, że przestrzenie psychologii i teatru dotykają tych
samych obszarów poznawania siebie, wyrażania emocji, pogłębiania autorefleksji, wreszcie
terapii i tym samym wzbogacają warsztat aktorski oraz pogłębiają wiedzę psychologiczną.
23 maja 2017 r. w Instytucie Kulturoznawstwa
na zaproszenie Laboratorium Humanistyki
Współczesnej gościła profesor nauk humanistycznych Dorota Głowacka z University
of King’s College w Halifaxie. Przedmiotem jej
zainteresowań badawczych jest polityka
pamięci, literatura i sztuka Holokaustu,
krytyczna teoria rasy, feminizm i studia
genderowe. Dorota Głowacka wygłosiła wykład:
Tabu czy niewiedza? Przemoc seksualna jako
oręż wojny i ludobójstwa. Dzień później odbyła
się promocja jej książki wydanej w języku polskim pt. Po tamtej stronie: świadectwo, afekt,
wyobraźnia. Spotkanie prowadziła absolwentka kulturoznawstwa dr Katarzyna Liszka
(Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego).
24 maja 2017 r. odbyło się Sympozjum Cyfrowe tożsamości w muzyce = Digital Identities
in Music zorganizowane przez Instytut Muzykologii UWr wraz z festiwalem Musica
Electronica Nova, poświęcone rewolucji cyfrowej w muzyce współczesnej. Sympozjum było
wydarzeniem towarzyszącym 8. festiwalowi Musica Electronica Nova we Wrocławiu.
Gościem sympozjum był dr Harry Lehmann (Berlin), filozof muzyki, wykładowca na kursach
Nowej Muzyki w Darmstadcie, autor książki Rewolucja cyfrowa w muzyce, który wygłosił
wykład inauguracyjny The Identity Crisis of New Music in the Digital Age.
Po wystąpieniach prelegentów odbył się panel dyskusyjny z udziałem kompozytorów
i krytyków, takich jak Pierre Jodlowski (Tuluza-Wrocław), Rafał Augustyn (Wrocław), Jan
Topolski (Wrocław), Harry Lehmann (Berlin), Marta Śniady (Łódź), Piotr Krajewski
(Wrocław); prowadzenie: Monika Pasiecznik (Warszawa).
Dokładny program i abstrakty wystąpień znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:
http://muzykologia.uni.wroc.pl/?id=2016/11/26/sympozjum
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24-27 maja odbyło się XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, które poświęcone było
prezentacji i wymianie poglądów na temat najnowszych badań i prac archeologicznych
w naszym regionie oraz studiów ponadregionalnych, a także najnowszych metod
badawczych wykorzystywanych przez archeologów.
W konferencji wzięło udział blisko dwustu prelegentów z Polski, krajów Europy Środkowej,
Azji oraz Afryki. W celu zapoznania się ze szczegółowym programem poszczególnych sesji
zapraszamy na stronę konferencji: http://ssyma2017.archeo.uni.wroc.pl/pl/, skąd można też
pobrać abstrakty wystąpień. Wszystkie wystąpienia miały miejsce w Muzeum
Archeologicznym we Wrocławiu, które współorganizowało konferencję.
29 maja 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbyła się promocja książki prof.
Istvána Kovácsa, Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność, wydanej
przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie z autorem poprowadził dr Łukasz Kamiński.
31 maja 2017 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr gościła
prof. Barbara Thériault z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Montrealu oraz
dr Anna Kurpiel z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr.
Badaczki wygłosiły wykład pt. Problem words. Sociological Glossary of an East German
and a Polish Town, stanowiący część trwającego projektu badawczego, który Barbara
Thériault prowadzi w Erfurcie, a Anna Kurpiel w Kaliszu. W obliczu problemów związanych
z użyciem słowa "burżuazja" autorki postanowiły stworzyć słownik socjologiczny.
Zainspirowane jednym z esejów Milana Kundery, poprosiły uczestników projektu
o zdefiniowanie wybranych terminów; uzyskane dane, w połączeniu z obserwacjami
i odniesieniami do teoretycznej literatury, stanowią podstawę opracowywanych przez nie
słownikowych haseł. Tworzeniu słownika towarzyszy refleksja badawcza nad
poszukiwaniem nowych słów ułatwiających komunikację z uczestnikami socjologicznych
i antropologicznych badań.
6-8 czerwca w Brukseli odbyła się szósta edycja międzynarodowego seminarium European
Remembrance, organizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. W konferencji
udział wziął dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny), który uczestniczył w panelu
Educating about violence.
5-9 czerwca 2017 r. w Rawennie odbyła się IV doroczna
konferencja Międzynarodowej Federacji Historii
Publicznej (International Federation for Public History).
Wśród niemal pięciuset uczestników znalazła się też
grupa badaczy z Polski, a specjalny wykład poświęcony
historii Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wygłosił
dr hab. Paweł Machcewicz. Dr hab. Joanna Wojdon,
prof. UWr. (Instytut Historyczny) zorganizowała sesję
poświęconą podręcznikom akademickim z zakresu public history, uczestniczyła w dyskusji
panelowej na temat nauczania public history oraz w sesji posterowej, prezentując plakat
przygotowany przez Igę Hetnar, studentkę historii w przestrzeni publicznej na UWr.
Dr Jacek Małczyński (Instytut Kulturoznawstwa), wspólnie z Aleksandrą Szczepan z UJ,
przedstawił zaś referat zatytułowany The Job in the Field and at the Desk”: Vernacular Public
Historian and Jewish Heritage w panelu Presenting “difficult” history – Jewish heritage in East7
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Central Europe. Konferencja była okazją do wymiany
doświadczeń przedstawicieli świata akademickiego oraz instytucji kultury, a także autorów
rozmaitych inicjatyw, związanych z propagowaniem historii w przestrzeni publicznej.
Toczyły się dyskusje nad treścią i formą terminu „public history” oraz rozmaitych jego
tłumaczeń i adaptacji do lokalnych uwarunkowań. Kolejne spotkanie planowane jest
w sierpniu 2018 r. w Sao Paolo w Brazylii.
6 i 7 czerwca w opolskim Instytucie Psychologii miała miejsce
wyjątkowa konferencja naukowa o charakterze ogólnopolskim
Świat według Szmajkego. Zmarły w czerwcu 2016 r. Profesor
Andrzej Szmajke był wieloletnim pracownikiem Instytutu
Psychologii
UWr,
kierownikiem
tutejszego
Zakładu
Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, a w latach 2008-2016
dyrektorem Instytutu Psychologii w Opolu. Na stałe
współpracował też z Instytutem Psychologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu. Był postacią niezwykłą i wybitną, autorem bardzo
wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej,
psychologii sportu i psychologii ewolucyjnej oraz autorem książek podejmujących
i zgłębiających problematykę autoprezentacji. Był też człowiekiem o wszechstronnych
zainteresowaniach, ogromnej wiedzy i niewątpliwej charyzmie.
Konferencję otworzyła uroczystość nadania sali audytoryjnej Instytutu Psychologii
w Opolu imienia Profesora Andrzeja Szmajke. W obradach wzięli udział przedstawiciele
wszystkich ośrodków akademickich, z którymi współpracował Profesor oraz osoby, które
inspirowały i inspirują się jego pracą, a zorganizowali ją Instytut Psychologii Uniwersytetu
Opolskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyskusja pełna była
opowieści i anegdot, wzruszeń, śmiechu i łez.
W ramach cyklu otwartych konwersatoriów o nazwie Lekcje słuchania, organizowanych
przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa ostatnio
wystąpili:
16 maja 2017 r. (Lekcja słuchania 22), Dorota Błaszczak (Archiwum Polskiego Radia,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina): Radiowy krajobraz dźwiękowy: o słuchaniu radia
i instalacji “Fale pamięci. Wrocław w dźwięku radiowym”. Bezpośrednio po prezentacji odbyło
się, z udziałem p. Doroty Błaszczak, pierwsze seminarium z nowego cyklu poświęconego
badaniom nad historią radia i radiofonii w kontekście sound studies. Seminarium prowadził
dr Sławomir Wieczorek;
6 czerwca 2017 r. (Lekcja słuchania 23), Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN): Muzykowanie
uliczne w Polsce. Dokumentacja zjawiska i problemy badawcze.
8 czerwca 2017 r. (Lekcja słuchania 24), Hanna Gołąb (Princeton University): Pejzaż
dźwiękowy starożytnego miasta – Efez w drugim wieku n.e.
Bieżące informacje o kolejnych Lekcjach słuchania i innych wydarzeniach są zamieszczane
na stronie głównej Pracowni: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl oraz stronie Instytutu
Kulturoznawstwa na facebooku https://pl-pl.facebook.com/Kulturoznawstwo.UWr/
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W czerwcu 2017 r. przypadła 35. rocznica powstania Solidarności Walczącej.
Dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny) zaangażował się w przygotowanie jednej
z wystaw przedstawiającej historię tej organizacji, a także wygłosił na konferencji
zorganizowanej przez IPN w Szczecinie) referat na temat jej miejsca i roli w historii opozycji.
20 czerwca w Warszawie dr Kamiński poprowadził także dyskusję Siła wartości czy wartość
siły – Solidarność Walcząca po 35 latach, z udziałem Kornela Morawieckiego, Andrzeja
Kołodzieja i dra Kamila Dworaczka. 21 czerwca dr Kamiński wraz z prof. Krzysztofem
Brzechczynem (UAM/IPN) prezentował historię Solidarności Walczącej w radiowej Trójce
(program "Białe Plamy). Audycji można odsłuchać pod adresem:
http://www.polskieradio.pl/9/5526/Artykul/1779957

7 czerwca 2017 r. w gmachu Senatu RP prof. Jacek Piotrowski (Instytut Historyczny)
wygłosił referat Prezydent Władysław Raczkiewicz jako reprezentant polskiego ziemiaństwa
na konferencji Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990, dedykowanej
pierwszemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Władysławowi Raczkiewiczowi w 70. rocznicę
śmierci. Obrady konferencji odbywały się 6 czerwca w Toruniu, 7 czerwca w Warszawie oraz
11 czerwca w Londynie.
Od 9 do 24 czerwca 2017 r. miała miejsce piętnasta edycja konferencji Recovering Forgotten
History. The Image of East-Central Europe in English-Language Textbooks. Ta interesująca
inicjatywa umożliwia polskim historykom ocenę przed drukiem anglojęzycznych publikacji,
wydawanych przez renomowane amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie wydawnictwa.
Jedną z dyskutowanych w tym roku książek była Justice behind the Iron Curtain: Nazis on Trial
in Communist Poland autorstwa Alexandra Prusina i Gabriela Findera. To interesujące
studium poświęcone jest nie tylko samym procesom zbrodniarzy niemieckich i ich
kontekstowi, lecz także współpracy Polaków i Żydów w trakcie śledztw i samych rozpraw.
Jego ocenę 12 czerwca w Warszawie przedstawiali dr hab. Bożena Szaynok, prof. Jakub
Tyszkiewicz i dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego UWr.
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16-18 czerwca 2017 r. w Instytucie
Historycznym miała miejsce międzynarodowa konferencja Social groups, everyday
life and economy in multiethnic societies.
Było to już czwarte spotkanie realizowane
w ramach projektu Cohesion building
of multiethnic societies, 10th-21st c.,
finansowanego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki, kierowanego przez Prof. Przemysława Wiszewskiego. Badacze z Anglii, Hiszpanii, Japonii, Litwy,
Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch śledzili rozwiązania, które pozwalały
społecznościom wieloetnicznym na przestrzeni dziejów utrzymywać swoją spójność. Tym
razem – w kontekście życia codziennego, relacji komunikacyjnych, problemu asymilacji
i akulturacji, wreszcie życia gospodarczego. Dla historyków z Europy Środkowo-Wschodniej
szczególnie interesujące w kontekście porównawczym okazały się rozważania
o funkcjonowaniu społeczności chrześcijan, muzułmanów i Żydów na terenie Półwyspu
Iberyjskiego i Korsyki. Z kolei koleżanki i koledzy z południa żywo reagowali na przykłady
współpracy i konfliktów w ramach społeczności politycznych Korony Czeskiej,
Rzeczpospolitej, Rosji czy… emigrantów polskich w USA. Książka podsumowująca ten etap
badań powinna się ukazać w 2018 r.
16-18 czerwca 2017 r. odbyła się 75-ta doroczna konferencja Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce, instytucji założonej w 1942 r. w Nowym Jorku przez polskich
uczonych, których losy wojny rzuciły do USA i którzy chcieli kontynuować tam tradycje
Polskiej Akademii Umiejętności. W tym roku miejscem konferencji była właśnie PAU
w Krakowie. W obradach wzięło udział około 200 badaczy z Polonii i Polski, reprezentujących
różnorodne dyscypliny naukowe, od nauk ścisłych i przyrodniczych po badaczy literatury
i historii. W tym ostatnim obszarze ulokowały się referaty prof. Jakuba Tyszkiewicza
(Instytut Historyczny), Human Rights in U.S. Policy Toward Poland During the Carter
Administration oraz dr hab. Joanny Wojdon prof. UWr (również IH), The Reception
of the Solidarity Emigration by the American Polonia. Ze sporym zainteresowaniem, zwłaszcza
amerykańskich słuchaczy, spotkała się sesja, zorganizowana przez Joannę Wojdon,
poświęcona życiu codziennemu w PRL jako
czynnikowi popychającemu do emigracji,
z udziałem dr Barbary Klich-Kluczewskiej
(UJ), dr Katarzyny Wiślicz-Stańczak (UW)
oraz mgr Anieszki Fic (doktorantki UWr),
która wygłosiła referat Housing Difficulties
in Post-war Poland: A Case Study of Wrocław
in the 1960s. Joanna Wojdon wzięła także
udział w posiedzeniu zarządu PolskoAmerykańskiego Towarzystwa Historycznego
(Polish
American
Historical
Association) jako członek komitetu
doradczeg0 (na zdjęciu).
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Studenci i doktoranci
Przewodniczącą Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego wybrana
została studentka II roku historii Pani Agnieszka Wrzesińska.
6-7 maja 2017 r. Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania
i Psychodietetyki działające w Instytucie Psychologii, zorganizowało konferencję
naukową Posmakuj życie, poświęconą profilaktyce i terapii zaburzeń odżywiania.
Ideą konferencji było ukazanie natury omawianych zaburzeń, nowoczesnych
metod i przeciętnej efektywności ich terapii, a także naukowych podstaw profilaktyki w tym
obszarze.
W pierwszym dniu konferencji wystąpiły osoby specjalizujące się w terapii
psychologicznej takich zaburzeń jak bulimia, anoreksja czy napadowe objadanie się,
pracujące w różnych nurtach. Wykład wprowadzający pt. Problematyczne i zaburzone
odżywianie się - podejście transdiagnostyczne wygłosiła opiekunka koła dr Bianka
Lewandowska. Z dumą wysłuchaliśmy m.in. bardzo interesujących wystąpień absolwentek
Instytutu Psychologii, prowadzących już praktykę terapeutyczną: dr Zuzanny Siwek
(Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z osobami z bulimią) oraz mgr Małgorzaty
Kaczmarek (Pierwsza konsultacja psychoterapeutyczna u adolescentów z rozpoznaniem
zaburzeń odżywiania). Podsumowaniem dnia był panel dyskusyjny, w którym uczestnicy
konferencji zadawali liczne i szczegółowe pytania o uwarunkowania i konsekwencje
zaburzeń odżywiania ekspertkom: dietetyczkom – dr n. med. Magdalenie Golachowskiej
i mgr Dorocie Silarskiej, psychodietetyczce dr Annie Januszewicz, psycholożce dr Biance
Lewandowskiej, a także uczestniczącej w panelu osobie, która doświadczyła w przeszłości
zaburzeń odżywiania się.
W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty, w czasie których uczestnicy mogli
dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę z obszaru psychologii jedzenia i dietetyki,
by kształtować u siebie i osób bliskich racjonalny i zrównoważony styl odżywiania. Zarówno
dzień wykładowy jak i warsztatowy cieszyły się bardzo wysoką frekwencją.
Sukces konferencji to wynik zaangażowania i kreatywności członkiń koła naukowego.
W projektowanie i organizację, pozyskiwanie lokalnych instytucji i firm do współpracy,
prowadzenie obrad i warsztatów oraz przygotowanie zdrowych i atrakcyjnych
poczęstunków dla wszystkich uczestników zaangażowały się: Elżbieta Mika, Aleksandra
Sandurska, Katarzyna Diduszko, Joanna Fudala, Marta Lenart, Patrycja Mondra, Katarzyna
Tutka oraz Paulina Idziak.
15 maja 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odbyło się kolejne
spotkanie, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe
Etnologów UWr w ramach cyklu Antropologia – i co dalej?. Gościem
SKNE była Magdalena Baran, absolwentka wrocławskiej etnologii,
która przedstawiła prezentację zatytułowaną Smutek projektów –
antropolog w branży IT. Podczas swojego wystąpienia, które
poprzedziło dyskusję, Magdalena Baran opowiedziała o swojej
pracy w korporacjach na stanowisku Scrum Masterki. Scrum jest
metodą organizacji pracy w grupie, mającą niwelować problemy,
wynikające z braku komunikacji pracowników podczas realizacji
projektów. Magdalena Baran wskazała na swoją pracę jako obszar,
który może stanowić przykład wykorzystywania wiedzy z zakresu antropologii kulturowej
na rynku pracy.
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25-26 maja 2017 r. odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona
tematyce piękna w ujęciu nauk humanistycznych. Konferencję zorganizowały: Koło
Naukowe Psychopatologii „Moria” w Instytucie Psychologii
UWr oraz Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe
Miłośników Historii Kultury w Instytucie Historycznym UWr.
W konferencji wzięli udział pracownicy naukowodydaktyczni, doktoranci i studenci Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Tematyka
konferencji obejmowała takie grupy zagadnień jak: piękno
osobowości i umysłu, piękno dźwięku, słowa, rzeczy,
zmysłów oraz piękno obrazu. Na temat piękna mówili oraz
dyskutowali psychologowie, historycy, pedagodzy,
teolodzy i językoznawcy; odmienne warsztaty badawcze,
różne perspektywy analizy tematu – od piękna leksyki
i słowotwórstwa do urody kobiet w epokach historycznych
– nie były ograniczeniem, ale walorem spotkania doświadczonych i początkujących badaczy.
Alina Czapiga: opiekun Koła Naukowego Psychopatologii „Moria”, Instytut Psychologii UWr

3 czerwca Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców zorganizowało
Ogólnopolską
Interdyscyplinarną
Studencko-Ekspercką
Konferencję
Naukową
Kolej w Regionie. Obrady odbywały się w dawnym budynku Kolei Dojazdowej przy
pl. Staszica we Wrocławiu. Konferencja była przeznaczona dla studentów, doktorantów
i ekspertów różnych kierunków i profesji, zarówno zawodowych jak i naukowych. Celem
wydarzenia było interdyscyplinarne spojrzenie na historię kolei w regionie. Obszar
zainteresowań to nie tylko Dolny Śląsk, ale wszelako rozumiany region w granicach naszego
kraju. Poruszane kwestie ukazały szerokie spektrum zjawiska na przestrzeni epok i zmiany
jakie ze sobą niosła kolej. Celem konferencji było wspólne połączenie wielu zagadnień, tak
by ukazać pełny obraz zarówno dziejów politycznych, jak i społecznych, przy nawiązaniu do
ciekawej i jeszcze nieodkrytej historii techniki i architektury budynków przemysłowych
i kolejowych w regionach.
Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:
1.Rola kolei w kształtowaniu historii.
2. Architektura Kolejowa jako nowatorski rodzaj budownictwa.
3. Dziedzictwo kolei jako szansa dla transportu w regionie.
Miłosz Kula, doktorant w Instytucie Muzykologii UWr, prowadził jako dyrygent koncert
w Filharmonii Śląskiej w Katowicach 3 czerwca 2017 r. Na program koncertu składały się
„Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego, koncerty kontrabasowe Giovanniego
Bottesiniego i symfonia Carla Dittersa von Dittersdorfa. Utwory zostały wykonane przez
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej oraz kontrabasistę Jacka Miruckiego. Twórczość
C. Dittersa von Dittersdorfa jest obiektem muzykologicznych badań naukowych doktoranta.
Koncert jest elementem drugiego przewodu doktorskiego Miłosza Kuli w zakresie
dyrygentury, który prowadzi w katowickiej Akademii Muzycznej.
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30 maja – 6 czerwca 2017 r. grupa
studentów Instytutu Historycznego
wyjechała do Sankt Petersburga
w ramach wymiany studenckiej
między Uniwersytetem Wrocławskim a Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu. Wymiana
jest dofinansowana ze środków
otrzymanych od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Motywem
przewodnim wyjazdu było poczucie humoru Polaków i Rosjan w perspektywie historycznej.
W trakcie pobytu w Rosji polscy studenci
wzięli udział w dwudniowej międzynarodowej
studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Humor and satire in the history of Russia
and Poland in Modern and Contemporary
History, podczas której mieli okazję wykazać
się swoimi naukowymi i oratorskimi
zdolnościami przed szerokim gronem
słuchaczy oraz wziąć udział w dyskusji ze
studentami i doktorantami z Sankt
Petersburga. Część wizyty poświęcona została
również kwerendzie archiwalnej w Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu.
Wreszcie, uczestnicy wymiany poznawali rosyjską, a zwłaszcza petersburską historię
(np. zwiedzanie krążownika „Aurora” czy Peterhofu) i kulturę (ze szczególnym
uwzględnieniem poczucia humoru Rosjan – np. wizyta w Muzeum Sztuki Cyrkowej), a częste
kontakty z petersburskimi studentami dały sposobność lepszego zapoznania się
ze społeczeństwem oraz obyczajami współczesnej Rosji.
W połowie października planowana jest rewizyta
petersburskich studentów we Wrocławiu, której towarzyszyć
będzie otwarty dla publiczności wykład dotyczący poczucia
humoru w Polsce i w Rosji. Na wykład już dziś serdecznie
zapraszamy.
dr Wojciech Pietruszka (Instytut Historyczny UWr.)
fotografie: Katarzyna Długosz

8-9 czerwca 2017 r. odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa Miasto w procesie przemian
w czasach nowożytnych/ City and the Proccess
of Transition in the Early Modern Times,
zorganizowana przez Instytut Historyczny oraz
Instytut Filologii Romańskiej UWr. Wydarzenie
rozpoczął wykład otwarty prof. Chantal Grell
z Uniwersytetu Versailles-Saint-Quentin-enYvelines, Paris Saclay, La ville de Versailles aux
XVIIe et XVIIIe siécle : l'envers du décor. Problèmes
d’urbanisme et de salubrité (Wersal za kulisami w XVII i XVIII wieku. Zagadnienia urbanistyczne
i zdrowie publiczne). W konferencji udział wzięli młodzi badacze oraz doktoranci z jedenastu
ośrodków krajowych oraz trzynastu instytucji zagranicznych, którzy swoje wystąpienia
wygłosili w językach: polskim, angielskim oraz francuskim.
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9-10 czerwca 2017 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Miasto
w procesie przemian od 1918 do dziś/ City and the Proccess of Transition from 1918 to the
Present Day, która została zorganizowana przez Instytut Historyczny UWr oraz Centrum
Historii Zajezdnia. Uczestniczyli w niej młodzi badacze oraz doktoranci z jedenastu instytucji
naukowych w Polsce oraz z 11 ośrodków zagranicznych, prezentując wyniki swoich badań w
językach polskim i angielskim. Spotkaniu towarzyszyła debata w Centrum Historii Zajezdnia
pt. „Borykając się” z wolnością.
Przemiany
ekonomiczne,
społeczne i mentalnościowe
we Wrocławiu w okresie
transformacji ustrojowej 19802016, w której udział wzięli: dr
hab. Rafał Eysymontt, prof.
UWr,
dr
hab.
Leszek
Ziątkowski, prof. UWr oraz
dr Kazimierz Jerie.
W piątki, 19 maja i 2 czerwca 2017 r., odbyły się dwa kolejne otwarte seminaria w ramach
projektu Extra limites, realizowanego od 2014 r. są naprzemiennie w Poznaniu
i we Wrocławiu, w siedzibach Instytutu Prahistorii UAM, ul. Św. Marcin 78 oraz Instytutu
Archeologii UWr, ul. Szewska 48. Prelegentami byli przedstawiciele młodszego pokolenia
badaczy.
19 maja we Wrocławiu Pan Mgr Mateusz Wawrzyniak z Instytutu Archeologii UAM wystąpił
z wykładem Cmentarzysko w Jordanowie na tle osadnictwa ludności kultury wielbarskiej
w regionie międzyrzecko-świebodzińsko-sulechowskim. Prelegent przestawił wyniki badań
prowadzonych na ciekawym stanowisku sepulkralnym, zarysowując jednocześnie szerszy
kontekst kulturowo-geograficzny. W trakcie dyskusji, obok kwestii dotyczących analizy
inwentarza i elementów obrządku pogrzebowego, po raz kolejny istotne miejsce zajął
problem kwalifikacji kulturowej stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych w oddaleniu
od centrów mikroregionów osadniczych.
Zaproszenie na spotkanie czerwcowe, ostatnie przed wakacjami, przyjęła Mgr Joanna
Markiewicz z Instytutu Archeologii UWr, która w siedzibie Instytutu Archeologii UAM
przedstawiła wykład: Z chaosu ład się tworzy (…) gdy bezmiar tworzywa. O strategiach
osadniczych i kulturowych społeczności młodszoprzedrzymskich w dorzeczu Odry. W bardzo
metodyczny i przemyślany sposób Prelegentka ukazała dynamiczny obraz tytułowej strefy
osadniczej, niezwykle trudnej do jednoznacznego kulturowego definiowania, szczególnie
w początkach młodszego okresu przedrzymskiego. Grunt do dyskusji był bardzo podatny,
ponieważ część słuchaczy miała przyjemność prowadzić już studia zahaczające o poruszoną
problematykę. W zgodnej opinii wszystkich wystąpienie było porywające i niezwykle
inspirujące. Więcej szczegółów: http://extralimites.pl.
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13 czerwca 2017 r. w Instytucie Historycznym
odbył się LARP historyczny w realiach
Związku Radzieckiego lat 20. Gracze mogli na
własnej skórze poczuć klimat nowomowy
i oparów tragicznego absurdu wypełniających tamten świat. Wioska jednogłośnie
popierała Lwa Trockiego jako kandydata na
następce Lenina i żadne wieści z Moskwy nie
zachwiały ich wiary.
LARP prowadzony był przez studentów I roku
historii w przestrzeni publicznej jako podsumowanie zajęć z wizualizacji historii,
ale rejestracja uczestników prowadzona była na facebooku w trybie otwartym i ostatecznie
dominowali goście z zewnątrz.
Jak donosi prowadząca zajęcia z wizualizacji, mgr Anna Borkiewicz, studentom
organizującym wydarzenie gra spodobała się na tyle, że zamierzają ją powtórzyć w wakacje,
tym razem już nie w ramach zajęć, ale jako osobny projekt popularyzatorski.
Publikacje
Grzegorz Pełczyński, Mniejsze mniejszości i inne szkice, Wrocław
2017 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Jest to zbiór krótkich szkiców z historii etnicznej naszego kraju,
dotyczących na ogół zagadnień mniej znanych. Wśród mniejszych
mniejszości autor przedstawia m.in. Karaimów, Węgrów czy
Serbołużyczan, wskazując że ci ostatni za mniejszość mogą uchodzić
warunkowo. Osobny szkic poświęca powojennym reemigrantom
z Francji, Jugosławii, Rumunii, osiadłym głównie na Dolnym Śląsku,
a także tym, którzy przybyli z Chin i Japonii. Porusza też
kontrowersyjne kwestie dotyczące Goralenvolk oraz Słowińców.
Ponadto korekty granic i wiele innych zagadnień.
Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVIXVIII, pod redakcją Pawła Klinta i Daniela Wojtuckiego (Instytut
Historyczny). Jak piszą wydawcy: Badania nad przestępczością
kryminalną doby nowożytnej zostały zainicjowane stosunkowo
niedawno. Na ich podstawie narodziła się kryminologia historyczna lub
też historyczne badania nad przestępczością, nowy nurt badań
w historiografii Europy. Tom Przestępczość kryminalna w Europie
Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII wieku zawiera teksty historyków,
archeologów i antropologów z różnych ośrodków naukowych z Polski,
Czech i Ukrainy. Wpisuje się w wieloaspektowe fascynujące badania nad
przestępczością.
Tomasz Gralak, Architecture, style and structure in the Early Iron Age in Central Europe,
Wrocław 2017, ss. 285.
Książka Architecture, style and structure in the Early Iron Age in Central Europe dotyczy
tematów rzadko poruszanych w literaturze archeologicznej. Analiza budownictwa jest
powszechnie stosowanym zabiegiem, bardzo rzadko jednak dokonuje się także analizy
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metrologicznej. Przeprowadzono ją wyszukując powtarzalne
odległości czytelne poprzez układy jam posłupowych lub innych obiektów archeologicznych.
Uzyskane wyniki nie stanowią więc efektu obliczeń arytmetycznych, tylko analiz
o charakterze geometrycznym. Analiza metrologiczna pozwoliła stosunkowo dokładnie
ustalić sposoby rozplanowania budynków – dzięki temu można było rozpoznać ich strukturę.
Pozwoliło to postawić pytania, dlaczego przestrzeń budynków i osad organizowano właśnie
tak a nie inaczej. Dotyczy to zarówno przestrzeni fizycznej, ale również rytualnej i społecznej.
Celem pracy było więc badanie sposobów myślenia o otaczającym świecie – a dokładniej
tego, jak i dlaczego właśnie tak, był on użytkowany. Aby uzyskać odpowiedzi na tak
postawione pytania, porównano budownictwo do innych wytworów kultury materialnej.
Dokonano dokładnej analizy stylistycznej i podjęto próbę określenia paradygmatów
poszczególnych stylów artystycznych. Wszystkie te zjawiska analizowano na tle przemian
ówczesnej struktury społecznej. Zagadnienia te stanowią więc część tzw. archeologii
kognitywnej.
Pod względem terytorialnym praca dotyczy szeroko pojętych obszarów Europy
Środkowej – pomiędzy Renem i Wisłą oraz Bałtykiem i Dunajem. Pod względem
chronologicznym natomiast analizowany był przedział czasu od okresu halsztackiego
poprzez okres lateński i wpływów rzymskich aż do wędrówek ludów.
Książkę można pobrać wykorzystując link:
https://www.archeo.uni.wroc.pl/2017-1/T.Gralak-monografia-2017-www.pdf
Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej
pod redakcją Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki
i Barbary Techmańskiej, Wrocław-Kraków: Wydawnictwo
Avalon, 2017 z serii Edukacja – Kultura – Społeczeństwo,
wydawanej przez Zakład Dydaktyki Historii i WoS Instytutu
Historycznego UWr. Książka zawiera piętnaście artykułów,
napisanych
przez
historyków,
nauczycieli
praktyków
i doktorantów. Można w niej odnaleźć zarówno teoretyczne
rozważania w obszarze dydaktyki, jak i praktyczne propozycje w zakresie pracy z młodzieżą.
Nie zabrakło również prezentacji wyników badań empirycznych oraz przedstawienia
możliwości edukacyjnych młodych Polaków na emigracji. (Zdjęcie: Mateusz Palka)

Blogi
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
Tym razem zamiast bloga zapraszamy na spektakl Bolesław
Śmiały Stanisława Wyspiańskiego, który Prof. Kocur wystawił
17 czerwca z bardzo utalentowanymi studentami III roku
Wydziału Lalkarskiego PWST. Jak informuje Prof. Kocur,
wszyscy studenci dostali oceny celujące.
Nagranie z przedstawienia jest dostępne na kanale Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ySctrZdVtMM&feature=share
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Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny) we wpisie Czy tylko wycieczka szkolna
pisze: Dziennikarz gazety „FAKT“ zwrócił się do
mnie w bulwersującej sprawie. Jeden z uczestników
szkolnej wycieczki do muzeum i miejsca pamięci
w dawnym obozie koncentracyjnym Gross Rosen dał
się sfotografować przed szubienicą w jednoznacznej
pozycji. Nieważne czy rzeczywiście oddawał się tej fizjologicznej czynności, czy pozorował ją dla
„beki“, dokonał jednak aktu bezczeszczenia, obraził pamięć ofiar obozu i znieważył wszystkich
zaangażowanych w upamiętnienie ich cierpienia. Następnie zdjęcie zamieszczono na twitterze,
co dowodzi zamierzonego celu całej „akcji“ ze strony nastolatka i jego kolegów. Dziennikarz
chciał poznać moje zdanie, „jak powinny być karane tego typu przestępstwa tak, by nie
powtarzały się w przyszłości?“. Przekaz do gazety wymaga skrótowości, ale sprawy nie można
jednak skwitować trzema zdaniami. Postanowiłem więc moimi przemyśleniami podzielić się na
blogu. Więcej: http://krzysztofruchniewicz.eu/czy-tylko-wycieczka-szkolna/
Projekty naukowe
Rozstrzygnięto konkursy Narodowego Centrum Nauki.
Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr w ramach programu OPUS będzie realizowała
projekt: Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania
badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej. Jak
pisze badaczka w streszczeniu swojego projektu: Materialne pozostałości po przeszłych
społecznościach odkrywane przez archeologów mogą wydawać się jedynie zbiorem
przedmiotów. Pochodzące z okresu wielkich zmian cywilizacyjnych w dziejach ludzkości, czyli
z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza groby z cmentarzyska w Wicinie na pierwszy rzut
oka są do siebie bardzo podobne, gdyż powszechne było ciałopalenie zwłok i składanie ich wraz
z innymi przedmiotami w ziemi. Jednak po wnikliwszym przyjrzeniu się każdy z grobów różni się
brakiem lub obecnością jakiegoś elementu. Archeologia pozostaje bezradna wobec interpretacji
takich materialnych pozostałości, które przecież są śladem ludzkiej działalności. Z pomocą
mogą przyjść starannie przemyślane i zaplanowane analizy oraz ich interpretacje przez
specjalistów
z
różnych
dziedzin
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2016-09-15/streszczenia/352564-pl.pdf
Dr hab. Henryk Paner będzie badał Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie
– nowe granice Królestwa Kermy. W streszczeniu projektu czytamy:
Mianem kultury kermańskiej określamy cywilizację wykształconą w dolinie środkowego Nilu,
która istniała od około 2500 p.n.e do 1500 p.n.e. na obszarze obecnego południowego Egiptu
oraz północnego Sudanu ze swym centrum w mieście Kerma położonym w rejonie
III katarakty Nilu. Królestwo Kermy, zwane też Królestwem Kush, skutecznie rywalizowało
z Egiptem, a sama stolica była miastem o bogatej architekturze z murami obronnymi,
pałacami, kaplicami i królewskimi nekropoliami. […] Jednym z ważniejszych efektów będzie
wpisanie pustyni Bayuda będącej dotąd białą plamą na mapie osadnictwa (ok. 100 000 km2),
do historii formowania się osadnictwa starożytnej Nubii w III i II tysiącleciu p.n.e.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-0915/streszczenia/358112-pl.pdf
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Dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr, dyrektor Instytutu
Psychologii, otrzymał 480 000 zł na realizację projektu badawczego zatytułowanego
Metodologiczne aspekty analiz głosowych. Projekt finansowany będzie w ramach 12 edycji
konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki.
Kolejnym laureatem 12 edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki jest doktorant
z Instytutu Psychologii mgr Michał Misiak. Jego projekt zatytułowany Uwarunkowania
sądów moralnych o marnowaniu jedzenia otrzymał w konkursie PRELUDIUM
dofinansowanie w kwocie ponad 140 000 zł. W streszczeniu projektu autor pisze:
Marnowanie jedzenia jest jednym ze współczesnych globalnych problemów. Co roku ludzie
marnują 30% wytworzonej żywności, co jest równe 1,3 miliarda ton pożywienia, które nigdy nie
trafi na talerz. Przez to, że ludzie marnują tak duże ilości jedzenia, ceny żywności stają się
wyższe, przyczyniając się do podtrzymywania problemu głodu w różnych częściach świata. Co
więcej, marnowanie jedzenia przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego". I dalej:
"Psycholodzy starają się odkryć, dlaczego ludzie marnują jedzenie, a co ważniejsze, jak
spowodować, aby ludzie ograniczyli marnowanie jedzenia (...). Celem naszych badań jest
przede wszystkim odkrycie zasad, jakie rządzą dokonywaniem sądów moralnych o marnowaniu
jedzenia (...). Wierzymy, że nasz projekt dostarczy podstaw do prowadzenia badań
aplikacyjnych, czyli takich, które w bezpośredni sposób mogą testować psychologiczne metody
wpływu na ludzkie zachowania związane z marnowaniem jedzenia. Liczymy też na to, że wyniki
naszych badań zostaną w przyszłości wykorzystane przez osoby odpowiedzialne za
projektowanie polityki żywnościowej oraz za prowadzenie kampanii społecznych, dotyczących
ograniczenia marnowania jedzenia.
Mgr Aleksandra Ziober (Instytut Historyczny) otrzymała w ramach konkursu
PRELUDIUM 12 dofinansowanie dla swojego projektu pt. Postawy elit Wielkiego Księstwa
Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Fragment streszczenia: Okres bezkrólewia i wolnej elekcji w dawnej Rzeczypospolitej zawsze
wiązał się z intensyfikacją działań przedstawicieli elit Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Magnateria i szlachta w związku z poparciem konkretnego kandydata do tronu państwa polskolitewskiego upatrywała możliwość uzyskania wielu prerogatyw (urzędów, majątków, dzierżaw
ekonomii i starostw). W celu uzyskania jak największych wpływów, majątków i władzy elity
rozpoczynały grę polityczną, w którą zaangażowana była szlachta. Interesujące jest w tym
przypadku zbadanie, jakie czynniki wpływały na aktywność polityczną Litwinów oraz ich
stanowiska wobec kandydatów do tronu. Niestety do dzisiaj analiza postaw politycznospołecznych przedstawicieli elit Wielkiego Księstwa Litewskiego nie doczekała się wnikliwego
opracowania. Interesujące wydaje się w tym kontekście zbadanie ważnego elementu postawy
politycznej magnaterii litewskiej, za jaki należy uznać stosunek do osoby kandydata, a później
elekta. Analizie poddana zostanie także trwałość lub zmienność zachowań magnatów
litewskich, co wpływało także na postawy polityczne środowiska związanego z określonym
senatorem Wielkiego Księstwa, jego bliższej lub dalszej rodziny, fakcji i skupionej wokół niego
szlachty.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-0915/streszczenia/355986-pl.pdf
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Kolejny z projektów realizowanych w Instytucie Archeologii
Na zdjęciu: Jedno z odsłonięć górniczych z czytelnymi poziomami osadniczymi
kultury aszelskiej oraz MSA podczas próbkowania

Kierownikiem projektu Homo erectus na szlaku ku Eurazji.
Aglomeracja stratyfikowanych
stanowisk tradycji
aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie, finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2016-2019, jest
dr hab. Mirosław Masojć.
Celem planowanych badań jest rozpoznanie charakteru
osadnictwa grup wczesnych Homo w obrębie nowoodkrytej
aglomeracji stratyfikowanych stanowisk kultury aszelskiej
w depresji Hudi na Pustyni Arabskiej w Sudanie. Badania
nakreślą obraz aktywności hominidów gatunku homo erectus
w okresie około 0,8 - 0,3 Ma w enklawie osadniczej położonej
na potencjalnym szlaku migracji z Afryki wschodniej
ku Bliskiemu Wschodowi i Europie. Wieloaspektowe badania
umożliwią absolutne datowanie osadnictwa, rekonstrukcję
środowiska naturalnego oraz kulturowego zarówno
bezpośredniej jego okolicy jak i ponadregionalną, a także wpisanie basenu depresji Hudi
(plejstoceńskiego paleojeziora) w historię formowania się doliny Nilu. Towarzyszące
zabytkom kultury aszelskiej kości zwierzęce, prócz możliwości badania mega fauny
plejstoceńskiej, dają również nadzieję na odkrycie szczątków samych hominidów.
Partnerami w projekcie są Uniwersytet Dwóch Nilów w Chartumie, National Corporation
for Antiquities & Museums (NCAM, Sudan), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
Department of Geology, Gyeongsang National University (GNU, Korea Południowa), GeoEnvironmental Hazard & Quaternary Geology Research Center, Korea Institute
of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM, Korea Południowa)
W ramach realizowanego grantu wizytę
we Wrocławiu składają trzej sudańscy
pracownicy naukowi uczestniczący w pracach
terenowych w Afryce, wśród nich prodziekan
Wydziału Sztuk Uniwersytetu Dwóch Nilów –
dr Ahmed Hamid Nassr Hmad oraz wykładowca
tego wydziału – Modather Abdalla Jadain
Ahmed, a także wykładowca Uniwersytetu
w Shendi – Hassan Mustafa (na zdjęciu). Goście,
w trakcie swojej bez mała miesięcznej wizyty,
zapoznają się ze specyfiką europejskiej
archeologii terenowej. Wraz z kierownikiem
grantu, dr. hab. Mirosławem Masojciem, uczestniczyli w konferencji naukowej na
Uniwersytecie Warszawskim Polacy nad Nilem, na której zaprezentowane zostały wyniki
pierwszego sezonu badawczego w Sudanie. Wizyty archeologów sudańskich będą miały
charakter cykliczny, po każdym sezonie terenowym w Afryce.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
25 maja został rozstrzygnięty IV konkurs wewnętrzny Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału
powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału
badawczego w 2017 r. Środki przeznaczone były na projekty badawcze, tłumaczenia
i publikacje. Ogółem dofinansowanie otrzymało 26 projektów. Szczegółowe wyniki
dostępne są na stronie internetowej Wydziału: http://www.wnhip.uni.wroc.pl/uploads/
Wyniki%20IV%20edycji%20konkursu%20wewnetrznego.pdf
9 czerwca 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs wewnętrzny na dofinansowanie projektów
badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.
Dofinansowanie otrzymało 70 projektów. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie
internetowej Wydziału: http://www.wnhip.uni.wroc.pl/uploads/Wyniki%20konkursu%
20dla%20mlodych%20naukowcow.pdf
Wykłady on-line
Na kanale youtube dostępne są nowe wykłady on-line: dr hab. Witold
Jakubowski mówi o Filmie w perspektywie edukacyjnej:
https://youtu.be/_NpSBKmgJO8,
zaś
dr hab. Joanna Wojdon wyjaśnia,
O co chodzi z public history?
https://youtu.be/ALpOplwTy_k

Pod adresem https://youtu.be/X_93onIDMD0 dostępny jest z kolei zapis III Otwartej Debaty
Akademickiej, w której o reformach edukacji dyskutowali Beata Pazdej z Kuratorium
we Wrocławiu, dr Rafał Włodarczyk z Instytutu Pedagogiki i dr hab. Joanna Wojdon
z Instytutu Historycznego.
Na kanale youtube znajdują się również zapisy innych wykładów i relacje z Otwartych Debat
Akademickich poświęconych polityce historycznej oraz gender w badaniach
humanistycznych, wreszcie – z dwóch ostatnich edycji Nocy Humanistów.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
25 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 12.00 w nieczynnym aktualnie budynku
Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14 odbędzie się
25. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr inż. arch. Ewa Cisek (Wydział Architektury
Politechniki Wrocławskiej) przedstawi wykład pt.: Dźwięki w architekturze. Naturalne
rezonatory i interaktywne projekty multimedialne. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się
spacer dźwiękowy pt. Akustyka przestrzeni publicznych Wrocławia, prowadzony
przez Roberta Losiaka. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny. Zapisy na spacer
dźwiękowy prowadzone są pod adresem: audiosfera@uni.wroc.pl Zapraszamy!!
Organizacja „Lekcji słuchania” i spaceru jest efektem współpracy Przeglądu Sztuki Survival
i Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Odbywa się w ramach 15. Przeglądu Sztuki
SURVIVAL 2017 (Wrocław 23-27.06.2017) http://www.survival.art.pl/pl/
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24 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa
Architektura okresu III Rzeszy w Polsce, organizowana przez Pracownię Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytutcie Historii Sztuki UWr.
Szczegółowy opis i program sesji znajduje się na stronie: http://ckzamek.pl/wydarzenia/1135architektura-okresu-iii-rzeszy-w-polsce-konferencj/
Od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r. gościem Laboratorium
Humanistyki Współczesnej w Instytucie Kulturoznawstwa będzie
znawca humanistyki cyfrowej, literaturoznawca oraz badacz
mediów profesor Alan Liu z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Santa Barbara. Wizyta profesora Liu odbędzie się w ramach
programu VISITING PROFESSORS, finansowanego przez Urząd
Miasta Wrocław.
Profesor Liu jest autorem trzech książek: Local
Transcendence: Essays on Postmodern Historicism and the Database,
Chicago: University of Chicago Press, 2008; Laws of Cool: Knowledge Work and the Culture
of Information, Chicago: University of Chicago Press 2004; Wordsworth: the Sense of History,
Stanford: Stanford University Press, 1989. W 1998 roku założył centrum humanistyki
cyfrowej na Uniwersytecie Kalifornijskim, co czyni go jednym z pionierów na tym polu
badawczym. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą krytycznym studiom
nad infrastrukturą.
We wtorek 27 czerwca o godz. 17:00 profesor Liu wygłosi otwarty wykład
pt. Key Trends in the Digital Humanities: How the Digital Humanities Challenge the Idea
of the Humanities. Wykład odbędzie się w Centrum Sztuki WRO (ul. Widok 7), z którym
Laboratorium Humanistyki Współczesnej współpracuje od początku swego istnienia.
Podczas swojej wizyty we Wrocławiu profesor Liu poprowadzi także seminarium
naukowe zatytułowane Critical Infrastructure Studies. Zainteresowanych wzięciem udziału
w seminarium prosimy o kontakt: laboratorium@uni.wroc.pl
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego współorganizuje I Ogólnopolską
Konferencję Instrumentologiczną, która odbędzie się w dniach 11-13 września 2017 r.
w Ostromecku k. Bydgoszczy i będzie pierwszą w Polsce platformą wymiany wiedzy
i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach
nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.
Organizatorami wydarzenia są Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Radę naukową
tworzą polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab.
Zbigniew J. Przerembski (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Konferencja
odbędzie się w siedzibie jednej z największych polskich kolekcji historycznych fortepianów –
kolekcji im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku. Udział w Konferencji wezmą
przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako
tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki
konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych:
muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie
fortepianów, historycy sztuki, kulturoznawcy oraz muzycy-instrumentaliści, w tym także
wykonawcy ludowi. Podczas trzydniowego spotkania odbędą się wykłady, prezentacje,
dyskusje i koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa na instrumentach
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historycznych. Zapis wykładów i koncertów zostanie połączony
z największą cyfrową kolekcją instrumentów muzycznych w Polsce www.instrumenty.edu.pl
Instytutu Muzyki i Tańca.
Więcej informacji na blogu: http://blog.instrumenty.edu.pl/2017/06/06/iogolnopolska-konferencja-instrumentologiczna-11-13-wrzesnia-2017-palac-ostromecko/
Strona
IMIT:
http://imit.org.pl/news/2265/57/I-Ogolnopolska-KonferencjaInstrumentologiczna-11-13-wrzesnia-2017-Palac-Ostromecko.html

Wnioski o granty
Konkursy Narodowego Centrum Nauki
Nabór wniosków w konkursie MINIATURA trwa od 4 maja 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym. Przypominamy, że konkurs
Miniatura to szansa dla tych z Państwa, którzy chcą rozpocząć przygodę
z grantami. Jeśli jesteś doktorem (stopień uzyskany do 12 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
i nigdy nie kierowałaś/kierowałeś projektem badawczym, możesz starać się
o środki w wysokości od 5000 zł do 50 000 zł na sfinansowanie zadania badawczego (czas
realizacji do 12 m-cy).
Od 14 czerwca do 15 września 2017 r. trwa także nabór wniosków w konkursach:
- SONATA 13 – kierowanym do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie
od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie
w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza
aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
- SONATA BIS 7 – mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego
przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem
wystąpienia w wnioskiem. W tym roku w formularzu oceny konkursu SONATA BIS pojawi się
dodatkowa pozycja: uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego.
- MAESTRO 9 – najbardziej prestiżowym konkursie NCN, przeznaczonym
dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze,
wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Potencjalny kierownik projektu to osoba,
która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych
czasopismach naukowych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi
realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także
wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.
- HARMONIA 9 – konkursie na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy
międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków
finansowych. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym
partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace
polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.
Uwaga! Osoby, które rozważają składanie wniosków w tej edycji konkursów NCN,
proszone są o kontakt do 27 czerwca z dr hab. Joanną Wojdon, prodziekanem WNHiP ds.
ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą.

22

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 9 (6/2017)

Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji konkursu tygodnika
Polityka na pracę magisterską dotyczącą historii PRL. Do konkursu można zgłaszać prace
magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku 2016 oraz 2017. Prawo zgłaszania
prac na konkurs mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem
uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.
Do 24 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach
ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską
i doktorską dotyczącą historii Solidarności, opozycji
wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności
społecznej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i doktorskie z dziedziny
szeroko pojętej humanistyki (historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo,
kulturoznawstwo, ekonomia) obronione po 2015 r. Dla laureatów konkursu przewidziano
następujące nagrody: za najlepszą pracę magisterską 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy
drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności; za najlepszą pracę doktorską –
7 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.
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