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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Nasz Wydział tworzy ponad 260 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych i ponad
4000 studentów. To wspólnota niezwykle twórcza, otwarta, gotowa do podejmowania
wyzwań, skłonna do dzielenia się doświadczeniami. Jej różnorodność i liczebność powodują
jednak, że wiele inicjatyw, aktywności gubi się w zalewie informacji, które codziennie do nas
docierają.
Troska o szybki i precyzyjny przepływ informacji skłania do podjęcia próby
uruchomienia różnorodnych kanałów ich przekazu. Jednym z nich ma się stać niniejszy
biuletyn, zamieszczany na stronie Wydziału, ale także przesyłany bezpośrednio członkom
Wydziału. Nie ukrywam, że zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców.
Jestem przekonany, że wiele inicjatyw istotnych dla rozwoju badań i szerzenia racjonalnej,
dyskursywnej wizji otaczającej rzeczywistości uda się wspomóc lub obudzić dzięki przekazowi
rzetelnej wiedzy o możliwościach, jakie przed nami otwiera działanie w ramach wspólnoty
wydziałowej i uniwersyteckiej.
Żadna inicjatywa nie może istnieć bez współpracy, krążenie informacji jest możliwe
tylko dzięki partycypowaniu w tym procesie samych odbiorców. Jeśli chcieliby Państwo
podzielić się z koleżankami i kolegami informacjami ważnymi dla nas, jako członków Wydziału
– serdecznie zachęcam do kontaktu z panią prodziekan ds. ogólnych, dr hab. Joanną Wojdon,
prof. UWr. (joanna.wojdon@uwr.edu.pl), która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie
biuletynu. Chcielibyśmy, by ukazywał się on w okresie między spotkaniami Rady Naukowej
Wydziału, w trakcie której są prezentowane bieżące ogłoszenia. W ten sposób chcielibyśmy
zapewnić członkom Wydziału jak najszybszy dostęp do istotnych dla nich informacji.
Szanowni Państwo, mimo jesiennej aury za oknami nie poddajemy się nastrojowi
towarzyszącemu opadającym liściom, bębnieniu deszczu i zakorkowanym porannym
szczytem ulicom. Kolejny rok akademicki niesie nam wiele wyzwań, jestem jednak głęboko
przekonany, że przede wszystkim będą to wyzwania dla naszej aktywności twórczej. To dzięki
niej żyje nasza wielka, międzynarodowa wspólnota – Akademia. Wśród narastających
podziałów politycznych w naszym kraju, wynikających z dominacji skrajnych emocji
w dyskusjach, prezentujmy racjonalne, akademickie, eksperckie podejście do problemów,
z którymi przyjdzie nam się zetknąć. Korzenie naszej wspólnoty sięgają głębokiej
starożytności, w której powstawały zręby kultury europejskiej. Naszym zadaniem jest ją
współtworzyć, rozwijać – nie sprawić zawodu wielkim poprzednikom. Możemy to zrobić,
mamy ogromny potencjał. Jestem o tym głęboko przekonany.
Podzielmy się zatem tym wszystkim, co dla nas najważniejsze. Budujmy wspólnotę!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Profesorem zwyczajnym została Pani Prof. Anna Markowska. Anna
Markowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia sztuki),
studium doktoranckiego PAN w Warszawie oraz w PWSFTiT w Łodzi
(scenopisarstwo). Habilitację uzyskała w 2005 roku w IS PAN na podstawie
rozprawy Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w
PRL-u. W latach 1997-2006 pracowała na Uniwersytecie Śląskim, od 2006 na
Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w sztuce po 1945 roku w kontekście globalnym,
w tym sztuce polskiej okresu PRL-u w relacji do władzy oraz ideologii. Wykładała na wielu
uczelniach europejskich – na uniwersytetach w Porto, Leon, Kopenhadze, Turynie, Pizie, Sankt
Petersburgu, Opawie i Ostrawie oraz pozaeuropejskich: Uniwersytecie Hebrajskim
w Jerozolimie oraz w Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku na Syberii. Jej ostatnio wydane
książki autorskie obejmują: Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności
w sztuce amerykańskiej (2010) oraz Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku (2012,
wyróżnienie w programie Monografie FNP).
Stanowisko profesora w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymał Pan dr hab. Piotr
Oszczanowski z Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji. Prof.
Oszczanowski jednocześnie jest dyrektorem Muzeum Narodowego we
Wrocławiu.
Na emeryturę odeszła z końcem września Pani mgr Wiesława Neuhoff,
długoletnia (1992-2013) kierowniczka biblioteki Instytutu Historii Sztuki.
W bibliotece Instytutu Historii Sztuki zatrudniony został od 1 października absolwent historii
sztuki Pan mgr Adam Szeląg.
Pan mgr Ziemowit Socha z Instytutu Muzykologii od września 2016 r. do lutego 2017 r.
przebywa na stażu badawczym w Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical na
Uniwersytecie Nowym w Lizbonie.
Praca

doktorska Pana dr. Jacka Małczyńskiego Krajobrazy Zagłady. Przyroda
w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu napisana pod
kierunkiem dr hab. Stefana Bednarka, em. prof. UWr. oraz dr hab. Ewy
Domańskiej, prof. UAM została wyróżniona w konkursie im. Majera Bałabana
na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu zorganizowanym przez
Żydowski Instytut Historyczny.

Pan Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold był gościem
programu „Rozmowa Faktów” w TVP3 Wrocław 29 września.
Tematem rozmowy był film „Wołyń” w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego i związany z nim kontekst historyczny.
Nagranie
jest
dostępne
pod
adresem
http://wroclaw.tvp.pl/27138756/29092016
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W dniach 29-30 września odbyła się w Opolu konferencja współorganizowana przez Instytut
Historii Sztuki UWr. (dr hab. Andrzej Kozieł prof. UWr) oraz Instytut Historii Wydziału
Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Śląska Opolskiego, Sztuka
dawnego Opola. Program: http://www.opole.pl/wydarzenia/europejskie-dni-dziedzictwakonferencja-naukowa-pt-sztuka-dawnego-opola-3/
W dniach 11-13 października odbył się Kongres Edukacyjny, Człowiek w świecie bez
wolności, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Okręgową Komisją
Egzaminacyjną we Wrocławiu oraz Europejskim Stowarzyszeniem Edukatorów Historii
Euroclio. W ramach kongresu odbyła się II Konferencja Metodyczna dla nauczycieli
przedmiotów humanistycznych i społecznych, która zgromadziła ponad stu nauczycieli
historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii z liceów Wrocławia i regionu, oraz konferencja
naukowa z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, od kilku już lat organizowana przez
Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego, która
zgromadziła dydaktyków historii z kilkunastu ośrodków z kraju i zagranicy.
W dniach 12-14 października w Instytucie Historii Sztuki odbyła się konferencja Ołtarze
ambonowe, zorganizowana w ramach grantu kierowanego przez dr hab. Piotra
Oszczanowskiego, prof. UWr. Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2016_oltarze.htm

Publikacje
Ukazała się książka Katedra wrocławska na
przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii
architektury i sztuki pod red. Romualda
Kaczmarka i Dariusza Galewskiego. To liczący
450 stron i kilkaset ilustracji zbiór tekstów
autorów z różnych ośrodków naukowych Polski
obejmujących całokształt zagadnień związanych
z dziejami artystycznymi katedry, wydany we
współpracy Instytutu z Oddziałem Wrocławskim
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i przy
współudziale finansowym pięciu instytucji archidiecezji wrocławskiej.
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Książka Prof. dr hab. Jakuba Tyszkiewicza Rozbijanie monolitu.
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, została
zakwalifikowana do konkursu na książkę historyczną roku o nagrodę
im. Oskara Haleckiego. Jury wybrało 20 książek, które
zakwalifikowano do III etapu. Konkurs organizowany jest po raz
dziewiąty przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci
Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Monografia Prof.
Jakuba Tyszkiewicza konkuruje w kategorii „Najlepsza książka
naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”. Od 1 do
31 października czytelnicy mogą głosować na wybrane tytuły za
pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl
Książka Social communication in the real and
virtual world. Vol. 1-2, Linguistic dimensions of
communication, pod red. Anny Kuzio, Jolanty
Kowal i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek ukazała
się właśnie nakładem LAP Lambert Academic
Publishing w Saarbrücken 2016. Recenzentem
byli :prof. Janusz Czerny, dr Natalia
Demeshkant, dr Sorina Georgescu
W sierpniu dobiegł finał publikacji monografii Atomization or
Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, pod redakcja
naukową Alicji Szerląg, Justyny Pilarskiej i Arkadiusza Urbanka, łączącej
badaczy z naukowych ośrodków europejskich, zorientowanych na
różnorodne pedagogiczne i edukacyjne aspekty wielokulturowości.
Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Cambridge Scholars
i odbiła się szerokim echem wśród europejskich badaczy problematyki.
Zaistniała w sieciach wymiany naukowej pomiędzy badaczami
wielokulturowości.
Szczegóły: http://www.cambridgescholars.com/atomization-or-integration-transborderaspects-of-multipedagogy
Książka Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań pod
redakcją dra hab. Witolda Jakubowskiego ukazała się 10 października
nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls.

Spis treści:
Witold Jakubowski, Pedagogika kultury popularnej – prolegomena;
Zbyszko Melosik, Kultura popularna w globalnym świecie: ukryty program czy „anything
goes”?
Dariusz Kubinowski, Idiomatyczność tekstów kultury popularnej w interpretacji pedagogicznej
– uwagi metodologiczne
Martyna Pryszmont-Ciesielska, Badania wizualne wobec kultury popularnej. Między interpretowaniem
a kreowaniem świata społecznego
Agnieszka Gromkowska-Melosik, Lana del Rey i Taylor Swift. Post-feminizm i reprezentacje kobiecości w muzyce
pop
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Joanna Anioł, „Gorsza” i „lepsza” popkultura. O „kłopotliwych” obszarach kultury popularnej w perspektywie
pedagogiki krytycznej
Oskar Szwabowski, Seks, dzieci i plastikowe lalki. Wokół sporu o laleczki Bratz
Marta Kondracka-Szala, Marcin Michalak, Zjawisko (nie)obecności muzyki popularnej w przestrzeni edukacyjnej
przedszkola
Joanna Golonka-Legut, Film dokumentalny jako kreatywne (roz)poznawanie rzeczywistości społecznej (refleksja
andragogiczna)
Michał Brol, Agnieszka Skorupa, Film jako narzędzie edukacji – perspektywa psychologiczna
Alicja Mironiuk-Netreba, Dziwoląg, Superbohater czy Zwyklak? O przemianach wizerunku osób
z niepełnosprawnością w kinie popularnym
Ewelina Konieczna, Senior w kulturze filmowej
Wiesław Drobek, Ewa Dawidejt-Drobek, (Re)konstruowanie portretu miasta. Śląskie egzemplifikacje fotonarracji
w wydawnictwach albumowych z tzw. Ziem Odzyskanych
Justyna Pilarska, Różnica kulturowa w obiektywie. O międzykulturowym potencjale przestrzeni miejskiej na
przykładzie Sarajewa
Emilia Mazurek, Portrety cierpienia kobiet chorych na raka piersi
Mariusz Makowski, Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej, od slow-life do slow-perception
Agnieszka Ogonowska, Trajektorie rozwoju (pop)tożsamości a problemy niekompatybilności umysłu
Magdalena Karkowska, Konstruowanie biografii w popkulturze. Rozważania o tworzywie i kontekstach biografii
sportowych
Anna Ślósarz, Od fascynacji do subwersji. Biografie w literaturze tworzonej kolektywnie
Maria Szumera, Biografia w Facebooku

Ukazał się kolejny numer Wrocławskich Studiów Wschodnich 19 (2015).
„Wrocławskie Studia Wschodnie” są naukowym periodykiem poświęconym
szeroko rozumianym dziejom kontaktów Polski i Polaków z europejskim
i euroazjatyckim Wschodem od średniowiecza po XX wiek. Pismo zostało
założone w 1997 roku z inicjatywy prof. Antoniego Kuczyńskiego, który pełni
funkcję redaktora naczelnego. Publikacje na łamach „Wrocławskich Studiów
Wschodnich” obejmują wyniki prac badawczych z dziedziny nauk
humanistycznych (historia, etnografia, kulturoznawstwo).
Ze spisu treści:
Jewgienij Siemionow, Rola polskich zesłańców politycznych w rozwoju hotelarstwa Zabajkala w drugiej połowie
XIX wieku
Franciszek Nowiński, Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875–1878
Igor Kriuczkow, Кавказ в мировой экономической системе в последней трети XIX–начале XX века
Tomasz Dudek, Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała
Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911–1913
Oksana Polanskaja, Julian Talko-Hryncewicz (1850–1936) — badacz ludów mongolskich Azji Wewnętrznej
Ewa Kowalska, Przed Birobidżanem. Losy ludności żydowskiej osiadłej na roli w Rosji carskiej oraz w pierwszych
latach Związku Radzieckiego
Rafał Leszczyński, Wpływy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego na terenie województwa
tarnopolskiego w świetle kampanii wyborczych i wyników wyborów parlamentarnych w latach 1928 i 1930
Jurij Perga, Суспільно-політичне життя українців на території Холмщини іПівден-ного Підляшшя 1935–1939
рр. .155
Michał Głuszkowski, Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii
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We wrześniu 2016 roku Zakład Edukacji Międzykulturowej
i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki, zainaugurował
powstanie naukowego czasopisma Multicultural Studies. Czasopismo
jest półrocznikiem, zorientowanym na łączenie badaczy zajmujących się
wielokulturowością, wokół wrocławskiego ośrodka naukowego. Teksty
artykułów są dostępne w otwartym dostępie cyfrowym, zamieszczone
w repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszelkie informacje
szczegółowe oraz poszczególne woluminy są udostępniane na stronie
czasopisma: http://mcs.uni.wroc.pl/pl/mcs/o-czasopismie/nasza-misja/
Teksty artykułów są poddawane podwójnej recenzji zewnętrznej, przez
osoby spośród Rady Recenzentów.
Wkrótce ukaże się kolejny (XIV, 2/2016) numer czasopisma Wychowanie w Rodzinie,
poświęconego problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Inicjatorkami
przedsięwzięcia były prof. zw. dr hab. Stefania Walasek oraz dr Ewa Jurczyk-Romanowska.
Półrocznik „Wychowanie w Rodzinie” po raz pierwszy ukazał się drukiem początkiem 2011r.
W roku 2015 w wyniku ewaluacji ministerialnej pismo uzyskało 10 punktów, jest też
indeksowane w wielu bazach repozytoryjnych (Index Copernicus, DOAJ, CEJSH, CEEOL,
BazHum, POLindex, etc.). Od stycznia 2016 roku czasopismo afiliowane jest wyłącznie przy
Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. "Wychowanie
w Rodzinie" jest czasopismem Open Access, co oznacza, że cała treść jest objęta wolnym
dostępem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub
reprezentowane przez nich instytucje.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Dialog – Kultura – Film
Dyskusyjny Klub Filmowy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Lubimy oglądać filmy. Nic w tym dziwnego, w dzisiejszej kulturze obrazu jest to jedna
z naszych ulubionych form rozrywki. Czy tylko rozrywki? Są filmy, do których wracamy.
Dlaczego? Z filmem jest chyba podobnie jak z książką: „jeżeli nie jest warta by przeczytać ją
po raz drugi, to pewnie nie była warta, by przeczytać ją po raz pierwszy”, tak więc filmy, które
oglądamy po raz kolejny wydają się być dla nas szczególnie ważne, nie chodzi bowiem już
o poznanie losów bohaterów, czy „rozwiązanie zagadki”, gdyż doskonale wiemy jaki będzie
finał. Konstruujemy własne znaczenia obejrzanych historii, tworząc czytelne dla nas metafory
odnoszące się do naszej biografii czy zawodowych doświadczeń.
Tradycyjny podział na sztukę „wysoką” i „niską” wiąże się z przekonaniem, iż dzieła
sztuki są wartościowe wtedy, gdy poruszają ważne tematy lub dotyczą idei filozoficznych
(wiadomo: „wielka sztuka, będąc wielką musi wzruszać”), utwory „rozrywkowe” tym samym
traktowane są jako mniej „wartościowe”. Takie stanowisko jednak znacząco obniża znaczenie
aktywności odbiorcy (co wtedy, gdy „wielka sztuka” nie wzrusza, natomiast ta „niska” np. kino
popularne nie tylko „wzrusza”, ale też „daje do myślenia”?). Cechą kultury popularnej (a film
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właśnie do niej należy) jest jej dyskursywność, w jej utworach komentowany jest nasz świat.
Często zapomniane utwory filmowe „niechcąco” nabierają nowego znaczenia w innym
kontekście społecznym czy historycznym i czasem „niebezpiecznie” (acz trafnie) komentują
nasz świat. Niezwykle ważne jest jednak tu nasze (widzów) zaangażowanie w filmowy tekst.
Naszą ideą nie było przypominanie klasyki kina (choć i ona może się pojawić), czy
prezentowanie retrospektywy twórczości wybitnych przedstawicieli kina autorskiego (choć
i pewnie takie utwory się znajdą na naszych seansach). Naszym zdaniem film może być przede
wszystkim ciekawym pretekstem do akademickiej – w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli
racjonalnej i dotyczącej istotnych problemów naszego życia – dyskusji i właśnie do niej
chcemy zaprosić pracowników i studentów naszego wydziału, ale też członków całej
wspólnoty akademickiej Uniwersytetu. Chcemy podczas naszych spotkań prezentować filmy,
które warto zobaczyć, a przede wszystkim, o których warto porozmawiać. W naszym
przekonaniu zróżnicowanie kierunków studiów oraz badań prowadzonych na WNHiP
w naturalny sposób prowokować będzie odmienne „punkty widzenia” (inne aspekty mogą
zainteresować psychologów, inne historyków sztuki, co innego może w filmie fascynować
kulturoznawcę, a co innego pedagoga) i właśnie ta „wielość spojrzeń” sprzyjać będzie
dyskusjom. Zapraszamy jednocześnie pracowników i studentów WNHiP do współtworzenia
repertuaru naszych spotkań (wszelkie pytania, sugestie prosimy kierować do dr hab. Witolda
Jakubowskiego, prof. UWr.) Projekcje naszego wydziałowego DKF-u odbywać się będą raz
w miesiącu (czwartek o godz. 17.45.). Startujemy w listopadzie! Wszystkie szczegółowe
informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.
Do zobaczenia!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.
Dr hab. Agnieszka Nieracka, prof. UWr.
Dr Małgorzata Kozubek

Kurs dydaktyczny
Doc. dr Alina Czapiga, prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych, zaprasza pracowników
dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Wydziału do udziału w kursie dydaktycznym
Nauczyciel akademicki – mistrz, tutor czy coach. Nowe spojrzenie na dydaktykę szkoły
wyższej. Zajęcia odybwać się będą w grupie 15-osobowej i obejmą pięć pięciogodzinnych
modułów tematycznych:
1. Dydaktyka szkoły wyższej
2. Podstawy indywidualizacji i personalizacji w edukacji akademickiej
3. Udzielanie informacji zwrotnych
4. Zachowania trudne i zaburzone – jak je rozumieć i radzić sobie; wpływ ograniczeń/
zachowań trudnych na charakter i jakość procesu dydaktycznego
5. Czy samoocena studenta ma znaczenie dla jego funkcjonowania na uczelni?
Szczegółowe informacje i przyjmowanie zgłoszeń: alina.czapiga@uwr.edu.pl
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje
24-25 października w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, Rynek Sukiennice 9 odbędzie się
konferencja naukowa „Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle”. Znaczenie ziemniaka
w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście
historii i teraźniejszości. Organizatorami są: Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Rada Miejska Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia przy
współpracy organizacji Slow Food Dolny Śląsk, restauracji Pod Gryfami oraz COCUS GROUP.
Projekty kulinarno-historyczne pod patronatem medialnym czasopisma Kuchnia. Magazyn
dla smakoszy.
24-26 października, na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się I Kongres Czechoznawstwa
Polskiego. W Instytucie Historycznym zorganizowane zostaną obrady sekcji Dzieje Czech
i stosunków polsko-czeskich w oczach historyków polskich u progu XXI w. oraz Przełomowe
wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.
Szczegóły: http://uni.wroc.pl/kongres-czechoznawstwa
27-28 października w Instytucie Pedagogiki odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe,
etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji pod honorowym
patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Kierownikiem naukowym konferencji jest
dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr. Więcej informacji: http://mcs.uni.wroc.pl/pl/komunikat2016/
27-28 października w Ustroniu odbędzie się konferencja Między obowiązkami, przywilejami
a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego,
współorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
28 października o godz. 15.00 Laboratorium Humanistyki Współczesnej działające
w Instytucie Kulturoznawstwa zaprasza na wykład prof. Dipesha Chakrabarty'ego Climat
Change and the Humanities. Prof. Dipesh Chakrabarty jest teoretykiem historii zatrudnionym
na Uniwersytecie w Chicago. Znany jest przede wszystkim za sprawą swych prac
poświęconych teorii postkolonialnej. W Polsce ukazała się jego książka "Prowincjonalizacja
Europy" (Poznań, 2011). Aktualnie pracuje nad nową książką dotyczącą antropocenu oraz
tego, jak zmiany klimatu wpływają na myślenie historyczne. Wizyta prof. Chakrabarty'ego
finansowana jest ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors.
17-18 listopada odbędzie się międzynarodowa konferencja The Urban Soundscapes of 1945
przygotowywana przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie
Kulturoznawstwa
UWr
we
współpracy
z
Instytutem
Muzykologii
UWr.
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Swój udział zgłosili:
Justyna Kotarska (Uniwersytet Warszawski), The historical soundscape of Warsaw in 1945. Audio and movie
archives as a tool for presenting the nonexistent sounds
Katarzyna Naliwajek-Mazurek (Uniwersytet Warszawski), Sounds of Warsaw 1945 in Witnesses' Testimonies
Carolyn Birdsall (Universiteit van Amsterdam), Bordered Sounds: The Archival Traces of Radio in Silesia
Uta. C. Schmidt (Kulturhaus NeuAsseln, Dortmund), Noisy war and quiet peace?
Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwersytet Warszawski) Silent defeat? Documentary films about German cities in
1945
Zoriana Rybczyńska (Uniwersytet Katolicki, Lwów), Lviv soundscapes of 1944-1946
Sabine Sanio (Universität der Künste Berlin), Beyer Latające psy
Dorian Lange (University of Helsinki), War and trauma
Renata Tańczuk i Sławomir Wieczorek (Uniwersytet Wrocławski), Breslau / Wrocław 1945
Daniel Brożek (artysta multimedialny, Wrocław), Instalacja dźwiękowa Blichtr – prezentacja
Pierre Jodlowski (kompozytor, Paryż), Passage – prezentacja
Jadwiga Zimpel (Uniwersytet im A. Mickiewicza, Poznań), In search of lost sounds. Literature as aural memory
of the post-war city
Christian von Borries, (artysta multimedialny, Berlin), A technical condition - film sound as memory
Dorota Błaszczak, (Archiwum Polskiego Radia, asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina), “Waves of Remembrance.” Wrocław and sounds of radio
Jarosław Jaworek (Uniwersytet im A. Mickiewicza, Poznań), Introduction to Sonic History?
Karolina Jara (Uniwersytet Wrocławski), The soundscape of public space in Wroclaw during National Socialism

17-19 listopada, w Instytucie Historycznym odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja
Studentów Historyków Wojskowości. Tematyka konferencji dotyczy szeroko pojętej
wojskowości i militariów od czasów najdawniejszych po najnowsze. Patronat medialny nad
tym wydarzeniem objęły czasopisma specjalistyczne m.in. „Polska Zbrojna” oraz instytucje
m.in. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.
21-22 listopada w Instytucie Historii Sztuki odbędzie się konferencja, współorganizowana
z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, Sztuka polska na ziemiach
zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności. Konferencja stanowi drugą edycję
spotkania
poświęconą
badaniom
dotyczącym
sztuki
na
tzw.
Ziemiach
Odzyskanych. Organizatorką ze strony Instytutu Historii Sztuki jest Prof. Anna Markowska.
Podobnie jak zeszłoroczna sesja, poświęcona okresowi 1945-1981, również i ta zajmować się
będzie specyfiką architektury, sztuki oraz kultury materialnej na Warmii i Mazurach, Dolnym
Śląsku, Śląsku Opolskim, Pomorzu Zachodnim oraz w Gdańsku, który nie wchodząc w skład
Ziem Odzyskanych, poddany został podobnym strategiom scalającym poprzez m.in.
odbudowę, nacjonalizację i modernizację. Czy po 1981, a szczególnie po zniesieniu cenzury
w 1991 roku, zmianie polityki historycznej, rozpadzie ZSRR (1991) i wycofaniu się wojsk
radzieckich z Polski (1993) oraz wejściu w życie traktatu o dobrym sąsiedztwie (1992), mówić
można jeszcze o swoistej odrębności tych ziem? W jakim stopniu upadek komunizmu w Polsce
(1989) odcisnął swoje piętno na sztuce i architekturze? Jakie znaczenie miało wstąpienie do
Unii Europejskiej (2004) i związana z nią kolejna – po okresie gierkowskim – fala
modernizacyjna? Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/527635864100875/
5-9 grudnia Laboratorium Humanistyki Współczesnej działające w Instytucie
Kulturoznawstwa zaprasza na wykład The cultural sources of politics oraz cykl otwartych
seminariów dla studentów i doktorantów The rituals, symbols, and sacred in the
contemporary politics prowadzonych przez dr. Haralda Wydrę. Prof. Harald Wydra jest
politologiem pracującym na Uniwersytecie w Cambridge. Jego zainteresowania badawcze
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obejmują antropologię polityczną, religioznawstwo oraz studia nad pamięcią. W ostatniej
książce "Politics and the Sacred" (Cambridge, 2015) zajmuje się tym, jak relacje między sacrum
i politycznością konstytuują naszą współczesność. Wizyta prof. Wydry finansowana jest ze
środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors.

Wnioski o granty
Kolejna edycja Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w zmienionej formule, ale
wciąż oferuje możliwość przekładu monografii na język obcy tudzież opracowania
unikatowego zasobu źródłowego. Termin naboru wniosków upływa 31 października, więc
czasu pozostało niewiele. Zwłaszcza, że wnioski należy jeszcze wydrukować, złożyć w Dziale
Badań Naukowych i zdobyć niezbędne i cenne pieczęcie i podpisy (w czym na Wydziale
służymy pomocą!) i w końcu wysłać pocztą tradycyjną do Warszawy. Zatem nie odkładajcie
Państwo pracy nad projektem na ostatnią chwilę!
Bardzo ciekawie zapowiada się druga już edycja konkursu Beethoven ogłoszona przez
Narodowe Centrum Nauki wraz z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) na polskoniemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
(deadline 15 grudnia 2016). Wniosek składają równocześnie polski (w systemie OSF)
i niemiecki kierownik projektu (w systemie ELAN). Minimalna kwota budżetu polskiej części
projektu wynosi 150 tysięcy zł., natomiast wskazany czas realizacji to 24 lub 36 miesięcy. Wir
ermutigen Sie…!
Zachęcamy zwłaszcza do Preludium, bo od czegoś trzeba zacząć! Jeśli jesteś na studiach
doktoranckich, wierci Ci dziurę w głowie konkretny problem badawczy, ale nie masz pieniędzy
na jego rozwiązanie (na dodatek nie otrzymałeś grantu wewnętrznego...) złóż wniosek
w konkursie NCN na roczny projekt za choćby 50 tysięcy. Znajdź opiekuna projektu (co
najmniej ze stopniem doktora), składaj i badaj!
Poniżej prezentujemy pozostałe konkursy wraz aktywnymi linkami do stron z ogłoszeniami.
Proszę zapoznajcie się Państwo dokładnie z dokumentacją konkursową, co by uniknąć
prostych błędów, które zniweczą wszelkie i wielkie szanse na sukces. Jeszcze raz zachęcamy,
aplikujcie! Bo przecież audentes Fortuna iuvat decoratque corona!
Moduł Dziedzictwo Narodowe na opracowanie unikatowego zasobu
źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego
ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
Uniwersalia 2.1 na finansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej
humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do
międzynarodowego obiegu naukowego.
Uniwersalia 2.2 na finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe
opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury
narodowej.
OPUS 12 konkurs na projekty badawcze, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do
realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. W konkursie Opus 12 nie ma dolnej i górnej
granicy budżetu zgłaszanych projektów.
SONATA 12 konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i posiadające stopień
naukowy doktora (nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora). Czas
realizacji 12, 24 lub 36 miesięcy.
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POLONEZ 3 adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia
badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali
w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Formularze konkursów NPRH (do 31 października 2016) i NCN (do 15 grudnia 2016) są już
dostępne w systemie OSF. W razie pytań bądź chwil zwątpienia pomocą służy Pani Paulina
Przybylak paulina.przybylak@uwr.edu.pl, Dziekanat WNHiP, pok. 102, tel. 71 3752 2831
Fundamenty - kolejny moduł NPRH
Terminy: nabór wniosków od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r.
Budżet: do 500 tys. na okres 5 lat
Zgodnie z zapowiedzią MNiSW ogłosiło trzeci, ostatni moduł Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki - Fundamenty. W ramach konkursu minister wyznaczał będzie temat
o szczególnym znaczeniu dla polskich badań humanistycznych. W pierwszej edycji temat
brzmi: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych,
słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą dotyczyć m.in. historii
politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki
czy religii.
Więcej szczegółów: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jejdziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 7 listopada. Proszę je wysyłać
w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych i in. na
adres joanna.wojdon@uwr.edu.pl

