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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
In politics and in life, ignorance is not a virtue / Tak w polityce, jak
i w codziennym życiu ignorancja, niewiedza nie jest cnotą! Jak bardzo zmienił
nam się w krótkim czasie świat, że te słowa wypowiedziane niedawno przez
byłego prezydenta USA, Baracka Obamy, uznajemy za ważny głos
w debacie publicznej. Dla nas dodatkowo ważny jest kontekst, w jakim one
padły: uroczystość zakończenia studiów dla absolwentów prestiżowego Rutgers University.
Tak, mają one swoje bieżące, polityczne uwarunkowania. Ale ich znaczenie jest dużo szersze.
Kiedy przed z górą trzema dekadami szybkości i popularności zaczęły nabierać studia nad
kulturowymi uwarunkowania przekazu informacji, do popularnego słuchacza dotarły one
w formie dyskredytowania pojęcia prawdy. Z biegiem czasu osiągnęliśmy stan, w którym
wielu badaczy w naukach humanistycznych i społecznych z pewnym niesmakiem mówiło
o „tak zwanej prawdzie”. Ten dyskurs ma przecież swoje korzenie w czasach antycznych
i zwraca jedynie – i aż! – uwagę na kontekstowy charakter przekazu informacji. Zaleca
precyzje w komunikowaniu: o czym chcemy poinformować? Co wpływa na ten akt
komunikacyjny? Jak określić, co nam precyzyjnie opisuje informacja, która w swej
wierzchniej warstwie znaczeń może nieść zupełnie inne przesłanie? Wszystkie te niuanse
uległy zatarciu w ogniu walki intelektualnej i upraszczania, ułatwiania, popularyzowania już
nie wiedzy, ale opinii. W rezultacie dość prosta konstatacja metodologiczna urosła do rangi
paradygmatu, do którego dziś, po jego upowszechnieniu, radośnie uciekają się ci wszyscy,
którzy pragną „postprawdą” przykryć własną niewiedzę, emocjonalne rozchwianie, wreszcie
zwykłą manipulację i kłamstwo.
Pisałem już w biuletynie, że dla nas, dla Akademii nie ma świętszego słowa niż
„prawda”, cel i konstytuująca naszą wspólnotę kategoria. Tymczasem w otaczającej nas
infosferze troski o rzetelną komunikację jest coraz mniej. Coraz więcej za to jest emocji.
Dlatego też naszym zadaniem, studentów i pracowników, jest dawać jasny sygnał dla
naszego otoczenia: jakiekolwiek nie byłyby poglądy polityczne, obyczajowe a nawet religijne
dominujące w przekazie publicznym, naszym zadaniem jest i będzie stanie po stronie
prawdy, propagowanie racjonalnego dyskursu i włączania do niego wszystkich
zainteresowanych. Prawda jest drogą uniwersalną, źle byłoby, gdybyśmy kryli nasze
badania, naszą działalność tylko w murach Uniwersytetu. Wychodzimy z nimi do naszego
otoczenia – zapraszamy do udziału w debatach, uczestnictwa w akcjach popularyzatorskich
– jak opisana w Biuletynie Noc Humanistów, wreszcie udostępniamy wykłady naszych
pracowników do wglądu wszystkim zainteresowanym. Pójdziemy dalej – coraz więcej
publikacji naszych pracowników będzie dostępne on-line, bez odpłatności, w Bibliotece
Cyfrowej UWr. i Repozytorium. Musimy podjąć prace nad zacieśnieniem współpracy
z otoczeniem kierując się trzecią, poza potrzebami dydaktyki i nauki, zasadą działań
Akademii – społeczną odpowiedzialnością.
Nie musimy sobie powtarzać, że damy radę. Codziennie dajemy świadectwo, że
daliśmy i dajemy radę. W trudnych warunkach, mimo często niesprzyjającej atmosfery,
radość z poznania i dyskusji o poznawaniu daje nam siłę, z którą nic nie może się równać.
Żadne bieżące korzyści polityczne, chwilowe mody i przejściowe odznaczenia. Mówmy więc
o prawdzie, mówmy tak, jak dyktuje nam rozum, doświadczenie, mądrość naszych
poprzedników. Cytując jeszcze raz B. Obamę: It's not cool to not know what you're talking
about. That's not keeping it real or telling it like it is. That's not challenging political correctness.
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That's just not knowing what you're talking about / To nie jest fajne, nie wiedzieć, ale mówić o
czymś. To nie sprawi, że tak będzie, albo że tak jest. To nie jest kwestionowanie politycznej
poprawności. To po prostu brak wiedzy o tym, o czym się gada (całe przemówienie można
obejrzeć na Youtube na oficjalnym kanale Białego Domu Baracka Obamy:
https://www.youtube.com/watch?v=xkCABjFT32A).
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
31 stycznia 2017 r. w Instytucie Psychologii odbyło się niecodzienne spotkanie z ZEN.
Zaproszonym gościem był coach, doradca, nauczyciel kontemplacji i mistrz świeckiej linii zen
dr Aleksander Poraj-Żakiej, autor książek Rozmowy o codzienności oraz Zen w codzienności,
prywatnie ojciec dwóch córek. Spotkanie poświęcone było refleksji nad wyzwaniami, jakie
stawia przed nami współcześnie partnerstwo, prowadziła je dr Anna Paluszak z Instytutu
Psychologii. Dyskusja, w której uczestniczyli studenci i pracownicy, dotyczyła zmian, jakie
zaszły w ostatnich latach w sposobie i możliwościach bycia razem dwojga ludzi. Jej
atmosfera świadczyć mogła o sporym zainteresowaniu podejmowaną problematyką oraz
ciekawością i chęcią skonfrontowania się z perspektywą nieco inną niż akademicka. Sala była
pełna, a uczestnicy spotkania wyszli rozbudzeni intelektualnie.
Z
okazji
Dnia
Zakochanych
na
zaktualizowanym
instytutowym
kanale
YouTube ukazały się materiały video
o kwestiach dotyczących miłości i bliskich
związków. Zarejestrowane zostały wypowiedzi
dr Doroty Chmielewskiej-Łuczak z Zakładu
Psychologii Rozwoju, która mówiła o roli
fantazji
erotycznych
i
seksualności
w
związkach
romantycznych
(https://www.youtube.com/watch?v=mTTxIosN4zc). Z kolei dr Marta Kochan-Wójcik
z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia, opowiadała o celebrowaniu związków i bieżącym
poprawianiu ich jakości (https://www.youtube.com/watch?v=ENHRX_kdaP8). Dr Katarzyna
Serafińska z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, scharakteryzowała miłość
i zakochanie z perspektywy badań psychologicznych (https://www.youtube.com/
watch?v=bySTOILlJyo). Zapraszamy do oglądania i słuchania oraz śledzenia dalszych
poczynań naszej kadry w sieci!
3 marca 2017 r. w Instytucie Historycznym mieliśmy przyjemność gościć młodzież ze szkól
średnich, która wzięła udział w II Seminarium naukowym Życie codzienne w epoce
staropolskiej. Przybyli uczniowie z IX i X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, z I LO
w Ostrowie Wielkopolskim. W seminarium brali udział pracownicy Instytutu Historycznego
specjalizujący się w badaniach nad historią wczesnonowożytną: Prof. dr hab. Bogdan Rok,
dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr., dr hab. Filip Wolański, dr Paweł Kilnt i dr Jakub
Węglorz. Celem seminarium była prezentacja badań prowadzonych przez pracowników
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naukowych, doktorantów, oraz studentów Instytutu
Historycznego UWr, a co za tym idzie, pokazanie uczniom szkół średnich pracy historyka,
metodologii badań oraz walorów studiów związanych z historią. W szerszej perspektywie
seminarium ma zachęcić młodzież szkolną do podjęcia studiów na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz popularyzować historię jako naukę.
3 marca Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zorganizował otwartą debatę na temat tożsamości
Ziem Zachodnich i Północnych pod tytułem Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?
W debacie w Centrum Historii Zajezdnia wziął udział prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu
Historycznego UWr. wraz z prof. Andrzejem Saksonem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu
oraz prof. Robertem Trabą reprezentującym Centrum Badań Historycznych Polskiej
Akademii Nauk w Berlinie. Dyskusję poprowadził dr Wojciech Kucharski z Ośrodka „Pamięć
i Przyszłość”. Debata została zorganizowana w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych,
dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W sobotę 4 marca w Instytucie Psychologii odbyły się spotkania z uczniami szkół średnich
pod hasłem Drzwi Otwarte. Celem akcji było stworzenie okazji do przyjrzenia się psychologii
od tzw. środka, a także zapoznania się z różnorodną problematyką, którą zajmują się
pracownicy Instytutu. W ramach akcji zaplanowano wykłady otwarte oraz warsztaty, na
które obowiązywały wcześniejsze zapisy drogą internetową. Wykłady wygłosili dr Marta
Kochan-Wójcik, dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski, dr Małgorzata Włodarczyk i dr Michał
Dębek. Warsztaty poprowadzili z kolei dr Marcin Czub, dr Tomasz Frąckowiak, dr Henryk
Jarosiewicz, dr Anna Oleszkiewicz i dr Anna Paluszak. Poza tym, w budynku Instytutu
odbywał się w tym czasie Festiwal Kół Naukowych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Studentów i Absolwentów Psychologii. Dla uczestników Drzwi Otwartych przewidziano
upominki w postaci broszur zawierających niezbędne informacje o studiowaniu psychologii
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Również 4 marca 2017 r. Prof. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa) wygłosił wykład
Co po Grotowskim w Teatrze Narodowym w Warszawie w ramach cyklu wykładów otwartych
Coś Ty Atenom? poświęconych w tym sezonie trzem legendarnym reformatorom teatru XX
wieku, twórcom nowych metod aktorskich: Konstantemu Stanisławskiemu, Bertoltowi
Brechtowi i Jerzemu Grotowskiemu.
4 marca 2017 r. odbył się II Bieg dla Hospicjów,
zorganizowany przez Fundację Hospicyjną, której prezesem
jest dr hab. Bożena Szaynok (Instytut Historyczny). Jak
donosi „Gazeta Wrocławska”, w imprezie wzięło udział ponad
700 zawodników. Więcej:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/ponad-700osob-pobieglo-dla-hospicjow-zdjecia,11850377/ (stamtąd też
zdjęcie).
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8 marca 2017 r. dr hab. Edyta Zierkiewicz (Instytut Pedagogiki) wzięła
udział w konferencji edukacyjnej Zdrowie kobiety w leczeniu raka piersi,
zorganizowanej przez Świętokrzyski Klub Amazonki, Świętokrzyskie
Centrum Onkologii w Kielcach oraz POFAM Poznań Sp. z o.o. Wygłosiła
tam referat Siła kobiet w chorobie. Warto przypomnieć, że rozprawa
habilitacyjna Edyty Zierkiewicz, Prasa jako medium edukacyjne.
Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych otrzymała
nagrodę Prezes Rady Ministrów za najlepszą pracę habilitacyjną
w zakresie pedagogiki w 2015 r.
Studenci i doktoranci
Pani mgr Aleksandra Kil-Matlak z Instytutu Kulturoznawstwa zdobyła półroczne
stypendium Fulbrighta na prowadzenie w USA badań do doktoratu. Gratulujemy i życzymy
owocnego wyjazdu!
W zimowej edycji konkursów grantowych studenckich kół naukowych UWr zostały
wyróżnione koła działające na WNHiP. W Konkursie Popularyzatorów Nauki pierwsze
miejsce zdobył projekt SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego UWr Dni Kultury
Dawnej, a wyróżnienie – SKN Regionalistów i Śląskoznawców z projektem Pamięć miasta:
pomniki I Wojny Światowej na terenie Wrocławia. Natomiast w Konkursie Najlepszych
Konferencji Naukowych trzecie miejsce przypadło SKN Nowożytników im. Czaplińskiego
i jego konferencji Spotkali się Polak, Rosjanin, Niemiec… . Poczucie humoru w Polsce i Rosji.
Z czego śmieją się Polacy i Rosjanie. Gratulujemy!
7 marca 2017 r. odbyło się w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Walne Zebranie, które ukonstytuowało powstanie
Studenckiego Koła Naukowego Historii XX
wieku im. Wojciecha Wrzesińskiego. Podczas
Zebrania został wybrany Zarząd Koła w składzie:
przewodnicząca:
Agnieszka
Wrzesińska,
zastępca: Paweł Borowy, sekretarz: Radosław
Wojas, skarbnik: Grzegorz Dąbrowski, członek
zarządu: Julia Pomian. Opiekunem Koła jest
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel.
Koło ma już swój fanpage na facebooku:
https://www.facebook.com/SKN-Historii-XX-wieku-im-W-Wrzesińskiego-UniwersytetuWrocławskiego-1859240787682535/
8 marca 2017 r. w Centrum W. Brandta odbyła się promocja książki Krzysztofa Łagojdy,
Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939–1989 w świetle wywiadów
z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, Wrocław 2016. Oprócz
Autora, który jest doktorantem w Instytucie Historycznym, wzięli w niej udział prof. Marek
Zybura i dr Łukasz Kamiński. Dyskusja dotyczyła odkrytych i nieodkrytych kart Zbrodni
Katyńskiej oraz dalszych perspektyw badawczych.
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7-10 marca 2017 r. studenci skupieni w Interdyscyplinarnym Studenckim Kole Naukowym
Miłośników Historii Kultury prowadzą cykl wykładów i warsztaty adresowane do uczniów
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu.
Spotkaniem w Muzeum Miejskim w Pałacu
Królewskim rozpoczęli studenci historii w przestrzeni
publicznej (public history) zajęcia z dziennikarstwa
historycznego, który prowadzi w tym roku
red. Baeata Maciejewska z wrocławskiej „Gazety
Wyborczej”. Jak piszą na profilu studiów na
facebooku, “dowiedzieliśmy się, jak można stworzyć
interesujący tekst o historii wychodząc wręcz od
pojedynczego przedmiotu.”
https://www.facebook.com/PubHistWroc

Publikacje
Książki
Dostępne w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego:
Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Przemysław
Wiszewski, Gmina Świerzawa. Atlas materiałów i źródeł
historycznych, Wrocław 2015
Atlas powstał, by zaprezentować sposób, w jaki przestrzeń w okolicy
Świerzawy (przed 1945 r. Schönau an der Katzbach) była postrzegana
przez współczesnych i prezentowana w źródłach pisanych
i kartograficznych. Pomimo oczywistych różnic między narracją
źródeł prawnych i wyobrażeniami utrwalonymi na mapach, od
średniowiecza przez cały okres nowożytny wspólnymi elementami
przestawień przestrzeni była dominacja punktów osadniczych,
ograniczone znaczenie miały drogi, góry czy lasy. Wśród różnic
między przedstawieniami w obu typach źródeł można podkreślić rolę pełnioną przez rzeki w
ujęciach kartograficznych czy brak w nich odniesień do zagadnień własnościowych. Do
schyłku XVIII w. w ujęciach przestrzeni dominuje antropocentryczny model konstruowania
systemu odniesień – skupienie na obecności w przestrzeni elementów kultury i cywilizacji,
odwzorowywanie środowiska naturalnego przez pryzmat aktywności mieszkańców okolicy
Świerzawy. Od powstania ustandaryzowanych ujęć kartograficznych w ostatniej ćwierci XIX
w. (tzw. Messtischblätter) prezentacja przestrzeni na kolejnych mapach ulegała niewielkim
zmianom. Także po 1945 r. stanowiły one podstawę kolejnych wydań map. Zmiany dotyczyły
głównie obiektów związanych z osadnictwem i aktywnością gospodarczą. Dzięki mapom
XIX-XX w. możliwe jest min. prześledzenie sposobu, w jaki człowiek ingerował w środowisko
naturalne, utrzymywał bądź przerywał ciągłość procesów demograficznych, kreował
krajobraz lub dążył do jego utrzymania w zastanym stanie. Opowieści o przestrzeni nie tylko
uzupełniają narrację o minionych dziejach ludzi, ale Czytelnikowi umożliwiają dziś, w swoim
otoczeniu odnalezienie trwałych wyznaczników wspólnoty z ludźmi z przeszłości.
Zapraszamy do poszukiwań!
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Rzymska Afryka Północna. Scripta minora Tadeusza Kotuli, red.
Małgorzata Pawlak, Krzysztof Nawotka, Andrzej Łoś, Kraków
2016.
Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem
starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki
i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu
aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie
nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji.
Do tomu redaktorzy wybrali dwanaście artykułów ilustrujących
szerokie spektrum zainteresowań Tadeusza Kotuli – od zagadnień
ustrojowych Afryki na poziomie municypalnym i na szczeblu
ponadmiejskim, poprzez strukturę społeczną Afryki rzymskiej, lokalną specyfikę zjawisk
określanych mianem kryzysu III wieku, po problemy religijne okresu późnej starożytności.
Czasopisma
Public History Weekly to „blogopismo”
internetowe, wydawane od 2013 r. przez uznaną
oficynę
De
Gruyter
we
współpracy
z Uniwersytetami w Wiedniu i Wrocławiu,
Uniwersytetem
Technicznym
PółnocnoZachodniej Szwajcarii (FNHW) w Bazylei, Wyższą
Szkołą Pedagogiczną w Lucernie oraz
Międzynarodową Federacją Public History (IFPH).
Redakcja mieści się m.in. w Centrum Willy’ego
Brandta przy UWr., zaś Prof. Krzysztof
Ruchniewicz zasiada w radzie naukowej pisma. Co
czwartek publikowane są dwa nowe teksty,
poświęcone różnym aspektom historii w
przestrzeni publicznej. Każdy ukazuje się po
angielsku i niemiecku oraz języku ojczystym
autora. Przez kilka tygodni możliwe jest komentowanie artykułów na stronie czasopisma (po
angielsku, niemiecku lub w języku ojczystym), po czym całość zostaje zarchiwizowana.
9 marca ukazał się tekst Joanny Wojdon i Davida Deana o relacjach między public history
a dydaktyką historii: https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-9/public-historyand-history-didactics-a-conversation/
Blogi
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Humanities, stupid!
http://jednakhumanistyka.blogspot.com omawia wywiad ministra Jarosława Gowina dla
„Gazety Wyborczej” z 6 marca. Polemizuje m.in. w kwestii pobudzania mobilności
naukowców: 'Opowiadam się za zasadą bezwzględnej mobilności – po doktoracie i habilitacji
powinno się szukać zatrudnienia na innej uczelni. Tylko takie rozwiązanie doprowadzi do
naprawdę transparentnych, uczciwych konkursów na stanowiska. Mam świadomość, że to
rozwiązanie wywoła ogromny opór'. No dobrze, ale skąd wniosek, że samo wyrzucenie – i to
dwukrotne, po doktoracie i po habilitacji – poza rodzime gniazdo przyniesie sukces mierzony
rozszerzeniem horyzontów badacza i lepszymi badaniami? A przede wszystkim – jak widzi
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Minister otwarcie rynku na tę mobilność? Bo ja widzę raczej: 1) spółdzielnie między
uczelniami, zwłaszcza w dużych ośrodkach, 2) pozbywanie się starych pracowników wraz
z awansem – ale niekoniecznie przyjmowanie nowych, 3) rozpaczliwą obronę przed
awansem wymuszającym opuszczenie miejsca pracy. Nic w tej procedurze nie zapewnia
transparentności konkursów.
Więcej: http://jednakhumanistyka.blogspot.com/2017/03/sny-ministra.html
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny, krzysztofruchniewicz.eu) omawia
nową podstawę programową dla szkół
w
kontekście
mniejszości
narodowych:
http://krzysztofruchniewicz.eu/reforma-amniejszosci-szczegolnie-mniejszosc-niemiecka/
Pisze: Problematyce pozanarodowej poświęcono
niewiele uwagi. Polska jako państwo narodowe, jej przeszłość i teraźniejszość jest w centrum
zainteresowania. Ani razu nie pada informacja w uwagach ogólnych, że Polska w przeszłości
wielokrotnie zmieniała granice, że w ich wyniku przejęła obce dziedzictwo kulturowe, że
musiała wypracować nowy do niego stosunek (arcyważna kwestia regionalnej identyfikacji
na ziemiach zachodnich i północnych), aż w końcu, że w granicach obecnego państwa
polskiego mieszkają mniejszości narodowe i religijne. Podobna uwaga dotyczy braku
uwzględnienia współczesnych problemów, jak np. kwestii emigrantów, uchodźców czy
uciekinierów, z którymi uczniowie na tym poziomie są w końcu konfrontowani w swych
miejscowościach, np. ukraińskimi migrantami zarobkowymi lub słyszą o nich w mediach
i domach.
Dyskusja w komentarzach, z udziałem Prof. Krzysztofa Kawalca, dotyczyła kwestii
praw mniejszości w demokracji i ich miejsca w edukacji, zwłaszcza historycznej.

Projekty naukowe
Granty nowe
16-17 lutego 2017 r. w Jenie dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wzięła udział
w spotkaniu konstytuującym sieć Jeana Monneta (Jean Monnet Network) Applied
Contemporary European History. W skład sieci wchodzą przedstawiciele uczelni oraz
instytucji upowszechniających historię z Niemiec, Belgii, Bośni-Hercegowiny, Serbii oraz
Polski (reprezentowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Fundację Krzyżowa). Celem
sieci jest wypracowanie programu zajęć akademickich z historii stosowanej (lub public
history) dotyczącej współczesnej Europy. Projekty Jean Monnet Network finansowane są
ze środków Komisji Europejskiej w ramach działań programu Erasmus+ z agencji EACEA.
Granty realizowane
Gender w późnym industrializmie,
czyli o badaniach terenowych w gminie Dobrzeń Wielki
W lutym zespół realizowanego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2013/11/B/HS3/03895) projektu
naukowobadawczego „Konflikt, napięcie, współpraca: Studium interakcji pomiędzy
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Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki”,
rozpoczął ostatni etap badań terenowych. Kierowany przez prof. Petra Skalnika projekt ma
na celu analizę wielowymiarowych i powiązanych procesów
kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, będących
jednocześnie rezultatem i kontekstem relacji pomiędzy Elektrownią
Opole a mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki. Relacje te w istotny
sposób określa trwająca rozbudowa 5 i 6 bloku elektrowni. Powyższe
procesy analizowane są w obszarach badawczych ukonstytuowanych
przez zjawiska polityczne, gospodarcze, migracyjne i związane
z mobilnością społeczno-ekonomiczną, problematykę dotyczącą płci
oraz dynamikę relacji etnicznych i międzygrupowych.
Do gminy Dobrzeń Wielki w lutym udała się dr hab. Monika Baer,
która (we współpracy z mgr Ewą Kruk) prowadzi badania w ramach modułu „Gender
w późnym industrializmie”. Jej zainteresowania w tym kontekście dotyczą kobiet, których
ścieżki zawodowe wiążą się z industrialnym miejscem pracy oraz zaangażowanych
w działalność społeczno-polityczną na terenie gminy. Podczas gdy pierwszy temat określa
tocząca się zgodnie z planem rozbudowa elektrowni, drugi od dłuższego czasu
determinowany jest przez zjawiska, których jeszcze jakiś czas temu nie można było
przewidzieć. Zainicjowany w końcu 2015 roku proces przejmowania przez miasto Opole kilku
graniczących z nim sołectw (w tym samej Elektrowni Opole) wpłynął na kobiece inicjatywy
społeczne w sensie strukturalnym, na przykład poprzez likwidację dotychczasowych źródeł
finansowania. Przyniósł też przeformułowanie celów
zaangażowania społecznego uczestniczek, a także strategii,
przy pomocy których zaangażowanie to starają się
realizować. W związku z tym prowadzone obecnie badania
mają pokazać, jak podział gminy, traktowany jako
wieloaspektowe zjawisko o rozmaitych skalach, jest
negocjowany w dyskursach i praktykach lokalnego
aktywizmu kobiecego.
Zachęcamy do śledzenia strony projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/MutualImpact-536917003110675/?fref=ts
Fot. 1. Chłodnie 5 i 6 bloku energetycznego Elektrowni Opole.
Fot. 2. Protest z okazji miesięcznicy decyzji rządu o podzieleniu gminy.
Warsztat w ramach projektu DIVERCITY realizowanego w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr
9 lutego 2017 roku, w ramach realizowanego w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej projektu DIVERCITY: Preventing and
Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities
across Europe, współfinansowanego przez Rights, Equality and
Citizenship
Programme
of
EU
(numer
grantu
JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693),
w
siedzibie
Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu odbył się warsztat
zatytułowany Wymiana najlepszych praktyk, strategii i narzędzi
w zwalczaniu i zapobieganiu homo- i transfobii. Wśród zaproszonych
gości znalazły się przedstawicielki wrocławskich urzędów oraz
organizacji działających na rzecz szeroko rozumianej polityki
równościowej.
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Podczas
spotkania
zaprezentowano
wyniki
badań
przeprowadzonych w tym zakresie we Wrocławiu oraz w sześciu pozostałych miastach
europejskich, biorących udział w projekcie (Nottingham, Charleroi, Sabadell, Gironie
i Salonikach). Istotnym elementem warsztatu była dyskusja na temat prawnych,
politycznych, społecznych i kulturowych przesłanek, które sprawiają, że z jednej strony
Wrocław jest odbierany jako miasto relatywnie przyjazne i bezpieczne dla osób LGBT,
a z drugiej strony, niezwykle trudno jest prowadzić konkretne działania na rzecz poprawy
sytuacji tych osób w sektorze prawa, opieki zdrowotnej czy też w zatrudnieniu. W tym
kontekście omawiano wieloaspektowe uwarunkowania przedsięwzięć podejmowanych na
rzecz walki z dyskryminacją oraz problemy, jakie napotykają miejskie organizacje oraz osoby
prywatne zaangażowane w zapobieganie i zwalczanie homo- i transfobii. Należą do nich:
obowiązujące rozwiązania legislacyjne, słabo rozwinięta współpraca różnych organizacji
miejskich, brak funduszy oraz inne niż prawa tzw. mniejszości seksualnych priorytety
oficjalnej polityki miejskiej, która jeśli w ogóle dotyczy działań na rzez równości i walki
z dyskryminacją, to w znacznym stopniu docelowo skierowana jest na integrację obywateli
z mniejszościami etnicznymi i narodowymi.
W toku warsztatu pojawiły się liczne komentarze na temat potrzeby prowadzenia
edukacji antydyskryminacyjnej zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach.
Podczas dyskusji na temat możliwości tworzenia warunków do godnego i pełnego
funkcjonowania osób LGBT na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, w zgodzie z ich
tożsamością seksualną/płciową i preferowanym wizerunkiem, podano propozycje strategii,
które mogłyby przyczynić się do normalizacji życia tych osób. Wskazywano m.in. na
konieczność aktywniejszego uczestnictwa w działaniach organizacji miejskich takich, jak np.
Grupy Dialogu Społecznego działające przy Urzędzie Miasta Wrocławia.
Zapraszamy do śledzenia strony projektu http://divercity.ub.edu/

Rozwój gospodarki na obszarach górskich
we wczesnym średniowieczu w Sudetach
na tle środkowoeuropejskim to kolejny
z projektów realizowanych w Instytucie
Archeologii. Jest finansowany z NPRH (nr
2aH 15 0283 83 (2016-2019)), a kieruje nim
dr Ewa Lisowska.
Celem projektu jest rozpoznanie
rozwoju gospodarczego na obszarach
górskich we wczesnym średniowieczu na
bazie badań prowadzonych w polskiej
części Sudetów. Poprzez rozwój gospodarczy rozumiane jest prześledzenie wszystkich
aspektów wykorzystania środowiska naturalnego, w trudnych dla rozwoju osadnictwa
i eksploatacji obszarach górskich. Oprócz dość dobrze rozpoznanego wydobycia kruszców
oraz surowców kamiennych istnieje szeroka gama aktywności, o której jak dotąd niewiele
wiemy. Aktywność ta, przypuszczalnie opierająca się na eksploatacji zasobów leśnych,
wprowadzeniu na wyższe wysokości bezwzględne rolnictwa oraz hodowli, czy też
początków i rozwoju innych dziedzin takich jak szklarstwo i dziegciarstwo, nie została nigdy
w Sudetach kompleksowo rozpoznana. Zakrojone na niewielką skalę badania sondażowe
prowadzone w ciągu ostatnich lat ujawniły obecność różnorodnych stanowisk związanych ze
wskazanymi aspektami działalności gospodarczej. Stąd głównym założeniem jest
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przebadanie tych elementów gospodarki górskiej, które jak
dotąd pozostawały w tyle za popularnymi badaniami wydobycia kruszców i skał. W związku
z tym, planowane jest wykonanie szeregu badań przy zastosowaniu odpowiednich im metod
w celu rozpoznania szaty roślinnej oraz procesu formowania stanowisk (badania
mikromorfologiczne, chromatografia gazowa, badania palinologiczne i inne). Ich
uzupełnieniem będą wykonane dzięki analizom luminescencyjnym i C14 badania chronologii
bezwzględnej danych stanowisk.
Funkcjonujące od przełomu XIII i XIV w. zwarte osadnictwo w rejonie sudeckim było
uwarunkowane wcześniejszą penetracją gór i rozpoznaniem ich zasobów. Stąd przyjęta
cezura czasowa, której górną granicę przyjęto na koniec XIII w. (dolna granica to przełom
VI/VII w.) może wskazać potencjalne procesy, które doprowadziły do wyodrębnienia się tak
osadzonego w przestrzeni górskiej osadnictwa. Powszechnie panujące przekonanie o tym,
iż motorem rozwoju na tych terenach było jedynie powstanie miast górniczych w początkach
XIII w. oraz rozwój demograficzny tej epoki, jest zbytnim uproszczeniem szeregu procesów,
które do wspomnianego zjawiska doprowadziły. Stąd celem badań jest również uchwycenie
momentu rozpoczęcia wielu pozagórniczych aktywności, które miały wpływ na zasiedlenie
we wczesnym średniowieczu gór. Efekty realizacji projektu, aby zostały osadzone w realiach
europejskich, porównane zostaną również z analogicznymi badaniami w Europie Środkowej
(obszar w przybliżeniu Słowiańszczyzny Zachodniej).

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Otwarta Debata Akademicka
Druga Otwarta Debata Akademicka
odbędzie się 15 marca 2017 r. o godzinie
13:00
w
Audytorium
Instytutu
Historycznego (Szewska 49). Jej tematem
będzie
gender
w
badaniach
humanistycznych
i
społecznych.
Dyskutować będą: Prof. Teresa Kulak
(Instytut Historyczny, przewodnicząca
Zespołu Historii Kobiet w Komitecie Nauk
Historycznych PAN), dr hab. Edyta
Zierkiewicz (Instytut Pedagogiki) oraz
dr Elżbieta Klimek-Dominiak (Instytut
Filologii Angielskiej, Pracownia Badań Płci
Kulturowej UWr).
Liczymy na liczny udział publiczności!

Czwarta odsłona Nocy Humanistów: W realiach tajemnic
Nieznane. Choć otacza nas, a niekiedy nawet „osacza” nieznane, to jednak jak słusznie
zauważał wybitny pisarz Nicola Chiaromonte, przedmioty, sytuacje, „fakty”, „sprawy”
w swoim wymiarze codziennym, w swoim znaczeniu potocznym, jakie zgodnie i powszechnie im
się nadaje, nie mają w sobie nic tajemniczego, a nawet są wręcz przeciwieństwem tajemnicy:
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tworzą świat bezpieczny, chroniący przed wszelkimi
niespodziankami i wszelką niejasnością. Takie podejście cechuje tych, których często
nazywamy „realistami”. Istnieje wszelako inny realizm, taki, który wymaga uwzględnienia
tajemnicy. Zdaniem włoskiego eseisty ograniczanie się do potocznej wartości spraw i rzeczy,
nie jest niczym uzasadnione: sprawy i rzeczy mają swoją osobliwość, piękno, brzydotę,
rozważność i bezsensowność, swój porządek i nieład. Należy starać się dotrzeć do tej wielości
sensów rzeczy, co pozwala stanąć wobec ich świętości, tj. wobec nieznanego.
Mówiąc o tajemnicy mamy najczęściej na myśli zachowanie jakiegoś faktu lub
zdarzenia w skrytości. Może chodzić o dokumenty lub inne materiały zawierające informacje
o losach określonych osób lub przedmiotów, czy też o ukryte siły, procesy, władze, które
chronione są przed wiedzą zwykłych obywateli. Tajemnice łączą się nie tylko z tym co
poufne, co etycznie i prawnie zastrzeżone, ale również z trudnymi do wyjaśnienia historiami.
W religiach z kolei z jednej strony mamy do czynienia z normami, regułami i zakazami
dotyczącymi ujawniania powierzonych w poufności wyznań, z drugiej z księgami oraz
obrzędami odwołującymi się do niejawnych, nieobserwowalnych, spirytualnych wymiarów
rzeczywistości. Dzisiejszy świat polityki i interesów gospodarczych również opiera się na
tajności. Podobnie jest w przypadku innych sfer życia. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
że sekrety i sekretności, wiedza tajemna, ezoteryka, spiski, zdarzenia niezrozumiałe,
zjawiska niełatwe do wytłumaczenia, towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów i pozostają
istotną częścią każdej kultury.
Dla humanistyki, zgodnie z tym co pisał
Chiaromonte, każdy przedmiot, fakt, sytuacja,
sprawa winna kryć tajemnicę i stanowić wyzwanie.
Próby zbliżenia się do tego, co nieznane, są więc
naszą powinnością. Stąd też pomysł na hasło
organizowanej przez Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych IV Nocy Humanistów. Chcemy
przypomnieć, jak istotna jest Tajemnica w kulturze
i jak ważną rolę odgrywa w humanistyce. Już
1 kwietnia w gmachu przy ul. Dawida 1
przedstawiciele
wszystkich
wydziałowych
instytutów i katedr ukazywać będą, w jaki sposób
w reprezentowanych przez nich dyscyplinach
konceptualizowane i odsłaniane są tajemnice.
Wobec nieznanego staną badacze mitów, kina
grozy, dźwięków miasta, snu czy też rzymskich
sypialń. Szczegółowy program imprezy promującej
działalność naukową i dydaktyczną naszej jednostki
znaleźć można na www.wnhip.uni.wroc.pl oraz na
profilu FB Noc Humanistów.

Dialog – Kultura – Film
W nowym semestrze kontynuujemy spotkania z filmem. Wszystkie projekcje stanowiące
pretekst do dyskusji odbywają się w sali 208 (II piętro) w Instytucie Historii Sztuki, ul. Szewska
36. Gorąco zapraszamy pracowników i studentów Wydziału.
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Najbliższe spotkania w ramach D-K-F:
23 marca 2017r.
Cykl: Tajemnice duszy.
„Łowca androidów” (1982), reż. Ridley Scott
Profetyzm wielu filmów science-fiction został już dogoniony przez galopujący postęp
technologiczny. Film Ridleya Scotta rozgrywa się w bardzo niedalekiej dla nas przyszłości –
w 2019 roku i da nam asumpt do porozmawiania o robotach, które zachowują się jak ludzie,
i o ludziach, którzy zachowują się jak roboty. Czy obdarzona świadomością, osobowością
i wspomnieniami maszyna pozostaje tylko maszyną?
20 kwietnia 2017
Cykl: Historia na ekranie.
„Gra tajemnic” (2014), reż. Morten Tyldum
Tłem akcji filmu są prace angielskiego zespołu nad złamaniem skomplikowanego kodu,
którym posługiwali się Niemcy w czasie II wojny światowej. Grupie tej przewodził genialny
matematyk Alan Turing. Sekret kodu „Enigmy” nie jest jedyną tajemnicą, którą odsłania
film…
Wykłady on-line

Dużym zainteresowaniem cieszą się dostępne na stronie internetowej wydziału (zakładka
multimedia) wykłady on-line prof. dr hab. Mirosława Kocura (Instytut Kulturoznawstwa)
Hippies Grotowski, mgra Patryka Chudzika (Instytut Archeologii) Badania archeologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego w Egipcie oraz dr Marty Kochan-Wójcik (Instytut Psychologii)
Ciało i psychika. Odzyskiwanie wewnętrznej równowagi w obliczu stresu i zagrożenia. Znajdują
się tam również obszerne fragmenty pierwszej wydziałowej Otwartej Debaty Akademickiej
poświęconej polityce historycznej, jaka odbyła się 18 stycznia w Audytorium Instytutu
Historycznego, a także film prezentujący ubiegłoroczną Noc Humanistów.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie.
Teoria, badania, praktyka, organizowana przez Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki,
odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy. Zgłoszenia
można przesyłać do 28 kwietnia. Szczegóły:
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2016/02/KOMUNIKAT-IKONF.-Świat-uzależnień-â-uzależnienia-w-polskim-świecie.pdf
Cykliczne spotkania naukowe: Obiady czwartkowe nowożytnikóww kręgu władzy królewskiej w epoce staropolskiej – to nowa
inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Nowożytników im.
W. Czaplińskiego. Przez cały rok akademicki Koło planuje
zorganizować 13 paneli, poświęconych poszczególnym królom epoki
staropolskiej. Każde spotkanie zajmować będzie około godziny
i podzielone będzie na dwie części: referat wprowadzający,
dotyczący danego króla, oraz dyskusję. Spotkania mają na celu
poszerzenie wiedzy uczestników, praktyczną naukę dyskusji,
wymianę poglądów, jak również integrację środowiska historyków
epoki nowożytnej UWr. Prelegentami na obiadach są członkowie
SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego, jak również
doktoranci z zaprzyjaźnionego DKN Historii Nowożytnej im.
J. Leszczyńskiego.
Planowany harmonogram kolejnych spotkań:
7. Jan II Kazimierz Waza (23 marca)- Michał Dębicki
8. Michał Korybut Wiśniowiecki (6 kwietnia) - Julia Krajewska
9. Jan III Sobieski (27 kwietnia) - Kasia Lena Długosz
10. August II Mocny (4 maja) - Paweł Borowy
11. Stanisław I Leszczyński (25 maja) – chwilowy vacat
12. August III Sas (1 czerwca) – Bartłomiej Bryła
13. Stanisław II August Poniatowski (8 czerwca) – Marta Cękalska
Święta, świętowanie i celebracja w kulturze staropolskiej – ogólnopolska
interdyscyplinarna konferencja naukowa studencko-doktorancko-ekspercka w ramach
cyklicznych Obrad o Kulturze Staropolskiej organizowanych przez SKN Nowożytników UWr
im. Władysława Czaplińskiego odbędzie się 6-7 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historycznym.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli (studentów
i doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów,
antropologów, etnologów, filologów, filozofów itp.
Zgłoszenia można wysyłać do 12 marca 2017 r. przez formularz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFntLeQYXMuw_G22BGgxiqVaZEsRfQgq4a
PL8sfgBeMTZ3lQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=-939919016158921900
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i możliwości ich
odrzucenia. O przyjęciu zgłoszeń uczestnicy zostaną poinformowani do 19 marca 2017 r.
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Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne odbędzie się
we Wrocławiu 24-27 maja 2017 r.
Sympozjum służyć będzie 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. Po raz pierwszy proponujemy
także sesję poświęconą nieniszczącym badaniom archeometrycznym.
Przewiduje się następujące sesje tematyczne:
1. Sesja ogólna: Pradzieje Śląska
Organizator: dr hab. Tomasz Płonka
2. Zabytki pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Ornament, forma i treść
Organizator: dr Tomasz Gralak
3. Okres lateński i rzymski między Dunajem a Bałtykiem – kontakty interkulturowe
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, dr Marcin Bohr
4. Miejsce Śląska na politycznej, gospodarczej i kulturowej mapie Europy Środkowej
w średniowieczu i czasach nowożytnych
Organizatorzy: dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr, dr Aleksandra Pankiewicz,
mgr Małgorzata Rakoczy, dr Sylwia Rodak
5. Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce archeologa
Organizatorzy: mgr Ewa Dreczko, dr Agnieszka Przybył
6. Nieniszczące badania archeometryczne zabytków archeologicznych
Organizator: dr inż. Beata Miazga
7. Sesja ogólna: Badania pozaeuropejskie wrocławskiego środowiska archeologicznego
Organizatorzy: dr hab. Mirosław Masojć, prof. dr hab. Józef Szykulski
8. Kontakty interregionalne wczesnorolniczych społeczności Europy Środkowej w świetle
badań petroarcheologicznych (6-5 tysiąclecie BC)
Organizatorzy: dr Mirosław Furmanek, PhDr. Vratislav Janák, CSc., dr hab. Mirosław Masojć,
prof. RNDr. AntonínPřichystal, DSc
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2017 r.
Szczegóły: http://ssyma2017.archeo.uni.wroc.pl/pl/
Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2017 r. w Instytucie
Pedagogiki. Temat tegorocznego spotkania brzmi: Między poznaniem a zmianą. Postępy,
kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych. Sympozjum poprzedzać
będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r.:
· Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – dr hab. Marek
Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska)
· Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie
autoobserwacji – prof. dr. hab. Krzysztof T. Konecki (Uniwersytet Łódzki)
· /Art/o/grafia/. Badania z wykorzystaniem artystycznych środków ekspresji – dr Joanna
Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
· Podejście wizualne w badaniach jakościowych – dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet
Łódzki)
· Etnografia organizacji – dr Magdalena Czubak-Koch (DSW)
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· Narracje w badaniu biografii – dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski)
i dr Emilia Mazurek (Politechnika Wrocławska)
· Autoetnografia jako metoda badawcza – dr Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
i dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki)
· Czytanie miasta: transdyscyplinarne badania przestrzeni – dr Kamila Kamińska
(Uniwersytet Wrocławski)
· Metodologia teorii ugruntowanej. Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki
analityczne - dr Łukasz Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
· Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo – dr Jakub Niedbalski
(Uniwersytet Łódzki)
· Metodologia indygeniczna – emiczny dyskurs i nowa rola badacza terenowego –
dr Justyna Pilarska (Uniwersytet Wrocławski)
· Obserwacja uczestnicząca. „Hop” i „bęc” – czyli jak za pomocą tej samej metody odnieść
wielki sukces i spektakularną porażkę – dr Kamil Miszewski (Akademia Pedagogiki
Specjalnej)
Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karty zgłoszenia udziału w Sympozjum znajdują się na
stronie internetowej VI TSBJ: http://vitsbj.uni.wroc.pl/

Wnioski o granty
Szanowni Naukowcy! Wiosna tuż tuż, a na wiosnę przypominamy, że:
Do 13 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w programie stypendialnym im. Generała
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Program ma na celu promocję oraz rozwój badań na temat
spadku, którzy pozostawili po sobie tak zwani Żołnierze Wyklęci. Autorzy trzech
najciekawszych propozycji zostaną nagrodzeni stypendium w wysokości 16 000 złotych,
w ramach którego będą mogli zrealizować swój pomysł. Projekt może mieć charakter
popularyzatorski, edukacyjny lub naukowy. Do tej pory, dzięki programowi wydano między
innymi książkę autorstwa Darii Czarneckiej Barut. Polana Śmierci, komiks Witolda Tkaczyka
Oto jest głowa Franczaka i pakiet trzech gier edukacyjnych Obława, Łów oraz Wataha,
stworzonych przez Łukasza Leszczyńskiego. Stypendium zostało ufundowane przez
Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Konkurs współorganizowany jest przez Ośrodek
„Pamięć i Przyszłość”, Fundację Sapere Aude oraz Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila
Fieldorfa "Nila" w Krakowie. Szczegóły: http://www.zajezdnia.org/startuje-iii-edycjastypendium-im-gen-augusta-emila-fieldorfa-nila/
Do 20 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach uproszczonego konkursu, którego
organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Projekty muszą być
realizowane we współpracy z niemieckimi partnerami, a ich budżet nie może przekraczać
12 000 euro (w tym 70% to dotacja PNFN, a 30% to środki własne). Szczegóły na stronie:
http://www.dpws.de/pl/451.php
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Ostatnia (!) szansa na złożenie wniosku w konkursach NCN.
Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie
www.osf.opi.org.pl upływa 22 marca 2017:
ETIUDA 5 - stypendia (12 miesięcy, wysokość stypendium: 4500 zł/m-c) dla osób
rozpoczynających karierę naukową. Wnioskodawca musi być na etapie
przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub
zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r. W ramach wniosku należy
zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (od 3 do 6 miesięcy).
SONATINA 1 - konkurs dla doktorów (stopień uzyskany do 3 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem). W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie
kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży
zagranicznych.
UWERTURA 1 - konkurs na staże (od 3 do 6 miesięcy, wysokość stypendium: 15 000
zł/m-c, 1000–10 000 zł na pokrycie kosztów podróży) w zagranicznych zespołach
naukowych realizujących granty ERC. W terminie 18 miesięcy od zakończenia
odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC.
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla
wybitnych młodych naukowców (osoba prowadzącą działalność badawczo-rozwojową,
która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż
35 lat). Wnioskujący musi być zatrudniony w jednostce naukowej składającej wniosek,
a stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium.
Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-ukraińskiego konkursu na
wymianę osobową na lata 2018-2019. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia
na finansowanie wymiany osobowej podróży i krótkich pobytów uczestników polskoukraińskich projektów badawczych (nauki humanistyczne i społeczne są jednym z obszarów
priorytetowych).
Do 10 maja 2017 r. archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki,
filologowie klasyczni i historycy filozofii mogą składać wnioski na stypendia Fundacji
Lanckorońskich. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu,
Londynie i Rzymie (od 1 do 3 miesięcy). Zakres tematyki poruszanej przez historyków,
historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien wykraczać poza rok 1939 i tylko
w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r. Szczegóły dostępne na stronie:
http://pau.krakow.pl/index.php/en/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do
prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia
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i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach
badawczych. Zachęcamy do aplikowania na http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/:
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Graduate Student Award 2018/19. To stypendium
przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów
magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate
kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Junior Research Award 2018/19. Stypendia
przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę
doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN,
międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych
w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej
uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Do 16 czerwca 2017 r. Fulbright Senior Award 2018/19. Stypendia przyznawane są
w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni,
instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów
naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych
projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych nonprofit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji
projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.
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 nagrodę 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
Informacje o grantach i konkursach: Paulina Przybylak, tel. 3752 831, Dziekanat, pok. 102.
Startujcie i wygrywajcie!

Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 5 kwietnia 2017 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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