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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy,
W dniu 8 stycznia Wojewoda Dolnośląski podjął
decyzję o zmianie nazwy Bulwaru prof. Stanisława
Kulczyńskiego na Profesorów Lwowskich. Pomimo
znanego mu, negatywnego stanowiska JM Rektora
Uniwersytetu, profesora Adama Jezierskiego i woli Senatu
UWr. w pełni popierającego działania Rektora. Który oparł
się przy sporządzaniu swojej prośby o utrzymanie nazwy na
analizach pracowników naszego Instytutu Historycznego.
Temat ten był już wielokrotnie przedstawiany, także od
strony prawnej. Dla nas jednak ważniejsza jest głęboka symbolika tego gestu Wojewody.
Uniwersytet nie otrzymał odpowiedzi na pismo Rektora ani od IPN-u, który wprowadził
rektora Kulczyńskiego na listę osób niepożądanych w krajobrazie nazewniczym naszego
kraju, ani od Urzędu Wojewódzkiego. Decyzja zapadła poza nami i wbrew nam. To
niezmiernie smutny znak, bo sugerujący, że z pozycji bieżących poglądów władz można
decydować o kształcie pamięci historycznej wbrew opinii specjalistów i grup
zainteresowanych pełnym przedstawieniem obrazu minionej rzeczywistości. To nie jest
duch Akademii. Mam ogromną nadzieję, że nawet ludzie skupieni na sprawowaniu władzy
pozwolą sobie na chwilę refleksji nad konsekwencjami takich działań. Nad możliwymi
skutkami, gdy kolejna opcja polityczna przejmie rządy. Nad chaosem, jaki w świecie wartości
młodych ludzi spowoduje przekonanie, że władza nie ma ograniczeń nie tylko w świecie
żywych, ale i w kształtowaniu pamięci o zmarłych. Im więcej takiego, aksjologicznego
chaosu, w którym władza jest jedynym punktem odniesienia dla życia społeczeństwa, tym
większa jest nasza rola jako depozytariuszy innego spojrzenia na rzeczywistość:
racjonalnego, doceniającego złożoność świata, świadomego skutków długookresowych
mechanizmów kształtujących społeczności na dekady, a nie na lata. Jestem przekonany, że
w niepewnym świecie pozorów musimy proponować spójny przekaz dotyczący wartości:
prawdy, człowieczeństwa, szacunku i dialogu.
Dlatego też nowy rok powinniśmy zaczynać z nowymi planami. A są one niemałe. Za
chwilę odbędzie się we Wrocławiu, dzięki działalności naszego Instytutu Kulturoznawstwa,
Kongres Kulturoznawstwa Polskiego (16-17 lutego). Zbliża się powoli także czas obrad
VI Kongresu Mediewistów Polskich, organizowanego przez Instytut Historyczny. Szykują się
liczne konferencje, ważne i naukowo i społecznie, jak chociażby planowana konferencja
z okazji 100-lecia przyznania praw wyborczych Polkom. Coraz liczniejsze są publikacje
będące pokłosiem I i II edycji projektów NPRH, w tym realizowanych na naszym Wydziale.
Warto się przyjrzeć skutkom długofalowego i intensywnego finansowania wybranych
programów badawczych. Doprowadziły one nie tylko do przygotowania publikacji
w renomowanych wydawnictwach i czasopismach zagranicznych, ale także powołania
i utrwalenia więzi w obrębie międzynarodowych zespołów badawczych. Doceniając
znaczenie zewnętrznego, projektowego finansowania badań będziemy dążyć do
usprawnienia ich obsługi. Tak, by istniał jasny rozdział między obowiązkami pracownika
merytorycznego i administracyjnego, pozwalający oby stronom skupić się na ich zakresach
obowiązków.
To tylko kilka elementów bogatej układanki, jaką są plany pracowników naszego
Wydziału na 2018 r. Dopowiedzmy więc, że aby móc się naprawdę cieszyć z ich realizacji,
musimy zadbać o obecność ich wyników w otaczającej przestrzeni. Zarówno wśród
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koleżanek i kolegów z Akademii, jak i w szerszym otoczeniu
społecznym. Bo bez tego nie będziemy w stanie wypełnić swego zadania – ukazania wartości
etosu skupionego wokół dążenia do prawdy. Bez tego niewiele osób przejmie się naszym
losem i przyszłością naukiw Polsce pod rządami tej czy innej ustawy. Ale ja wierzę, że stać
nas i wszystkich naszych kolegów z całej Polski na wspólne działania. Dla przyszłości, którą
my sami przygotowujemy swoim dzieciom i wnukom. I dla nas samych – byśmy żyli
w czasach ciekawych, ale głównie dzięki żywej, racjonalnej dyskusji i przełomowym
odkryciom podważającym paradygmaty i łamiącym metanarracje.
I takim niech będzie rok 2018!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
9 listopada 2017 r. w Pałacu Schaffgotschów
w Jeleniej Górze odbyła się promocja Atlasu
Historycznego Miast Polskich, t. IV: Śląsk, z. 14:
Jelenia Góra. Autorzy i redaktorzy „zeszytu”
zaprezentowali bardzo licznie zgromadzonym
gościom specyfikę wydawnictwa oraz
zreferowali kilka kluczowych zagadnień
dotyczących urbanistycznego rozwoju Jeleniej
Góry i zaplecza miasta.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich powołał dr Lucynę Harc z Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Redakcyjnej kwartalnika Archiwista
Polski w kadencji 2018-2022. Czasopismo wydawane jest przez Stowarzyszenie Archiwistów
Polskich i znajduje się na liście B czasopism naukowych MNiSW.
4 grudnia odbyło się pierwsze z cyklu
sympozjum
naukowe
Stosunki
międzygrupowe w kontekście nauk
społecznych. My wobec Obcych.
Organizatorami sympozjum były
Instytut Studiów Międzynarodowych
i Instytut Psychologii UWr, a honorowy
patronat nad nim objęły Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Polskie Stowarzyszenie
Psychologii Społecznej.
W trakcie sympozjum można
było posłuchać i podyskutować na temat relacji między grupami pochodzącymi z różnych
kultur, ich wzajemnego postrzegania się, ale też złożonych uwarunkowań postaw wobec
imigrantów i uchodźców, stereotypizacji, dyskryminacji i dehumanizacji tych ostatnich.
Dodatkową wartością spotkania był fakt, iż miało ono charakter interdyscyplinarny, wzięło
w nim udział kilkanaście osób, reprezentujących rozmaite dyscypliny, w tym prawo, stosunki
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międzynarodowe, socjologię, politologię oraz psychologię
społeczną. W ten sposób powstała doskonała płaszczyzna do dyskusji między praktykami
i badaczami podejmującymi na różne sposoby problematykę relacji międzygrupowych
i uprzedzeń wobec tzw. obcych, która – szczególnie dziś – ma wymiar wymagającego
rozwiązania problemu społeczno-politycznego.
Instytut Psychologii na sympozjum reprezentowali dr Dorota Kanafa-Chmielewska,
dr Jarosław Klebaniuk i dr Katarzyna Serafińska, którzy jednocześnie byli jego inicjatorami.
W jego trakcie zaprezentowali m. in. wyniki swoich badań nad związkami między
identyfikacją grupową, emocjami moralnymi, aktywizacją sposobów myślenia o własnej
grupie a intencją udzielania pomocy uchodźcom.
Link do skrótu z wydarzenia: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22734913
,dlaczego-nie-chcemy.html
6-8 grudnia 2017 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się międzynarodowa
konferencja Image, History and Memory. Genealogies of Memory in Central and Eastern
Europe. Prof. Anna Markowska z Instytutu Historii Sztuki poprowadziła panel dyskusyjny po
wykładzie Mieke Bal, zatytułowanym Dis-Remembered and Mis-Remembered: Neglecting
the Precious Heritage of Madness and Rationality. Mieke Bal, wybitna profesor studiów
wizualnych, znana jest m.in. z tzw. preposteryjnej historii sztuki, włączającej świadomość
obecności tego, co dzisiejsze, w analizowanie dzieł sztuki dawnej. Jest ponadto jedną
z współtwórczyń zmiany afektywnej, a poszukiwanie języka afektu doprowadziło ją do
kręcenia filmów i aranżowania instalacji multimedialnych. Jedną z takich instalacji,
Reasonable Doubt, pokazała w Warszawie. Była to – rozłożona na wiele monitorów
i epizodów – historia Kartezjusza,
opowiedziana
poprzez
jego
związek z królową Szwecji i księżniczką czeską Elżbietą. Tezą Bal jest
to, że zbyt pośpiesznie nazwaliśmy
nasze czasy „postkartezjańskimi”,
gdyż w istocie źle pojęliśmy
dziedzictwo Kartezjusza. W jego
ideach nie tylko było miejsce na
namiętności, ale i głębokie
rozumienie
ludzi
psychicznie
chorych. Dla Bal to powód do
zaktualizowanego
odczytania
wielkiego filozofa i zatroskania się o
los uchodźców, straumatyzowanych przez wojnę, a jednocześnie
zachęta, by obok pisania książek
naukowcy wzięli się za filmy.
Profesor Mieke Bal (na pierwszym planie) opowiada o swojej instalacji Reasonable Doubt, widocznej piętro
niżej. Za nią profesor Anna Markowska wśród kolegów z Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu.
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12-14 grudnia 2017 r. w Instytucie Psychologii
odbyła się Wielka Loteria Świąteczna
Kreatywni
w
działaniu,
zainicjowana
i zorganizowana przez Koło Inicjatyw
Twórczych, znajdujące się pod stałą opieką dr
Bogny Bartosz. Loteria przygotowana została
przy udziale pracowników i studentów IPs,
pracowników Instytutu Pedagogiki oraz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebrane w jej
ramach fanty posłużyły jako sposób zdobycia
środków finansowych, które przeznaczone
zostały na rzecz podopiecznych Fundacji Opieka i Troska, pomagającej osobom
doświadczonym chorobą psychiczną.
Dr Bogna Bartosz oraz studentka psychologii Aleksandra Zimnicka zostały przy tej
okazji zaproszone do programu telewizji Echo 24, gdzie rozmawiały o akcji, ale też
o dawaniu, pomaganiu oraz kreatywności w organizowaniu nietypowej pomocy dla innych.
Link do rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=9LegkfQokNU
13 grudnia 2017 r. odbył się koncert bożonarodzeniowy
zorganizowany przez pracowników Instytutu Muzykologii,
Agnieszkę Drożdżewską (śpiew) i Bogusława Rabę (fortepian), dla
pracowników Wydziału. W repertuarze znaleźli się Karłowicz,
Brahms, Bach, Chopin i Rachmaninow.
14 grudnia 2017 r. w Instytucie Psychologii odbyło się kolejne już
spotkanie z cyklu Kij w mrowisku! czyli ważne tematy, na które
warto rozmawiać. Tym razem naszymi gośćmi byli dr Wojciech
Małecki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii
Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Piotr Sorokowski
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz – niekwestionowana gwiazda
i gość specjalny – Marek Krajewski, pisarz, autor kilkunastu popularnych powieści
kryminalnych.
Hasłem, które przyświecało organizatorom spotkania było pytanie Czy dzięki
książkom stajemy się lepszymi ludźmi? Inspirację stanowiły wyniki opublikowanego przez
wrocławskich naukowców (W. Małeckiego, B. Pawłowskiego i P. Sorokowskiego)
oryginalnego i niezwykle pomysłowego eksperymentu. Artykuł pod tytułem Literary Fiction
Influences Attitudes Toward Animal Welfare ukazał się w grudniu 2016 roku w czasopiśmie
PLOS (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168695).
Goście zaprezentowali wyniki swoich badań, ujawnili kulisy powstawania wyjątkowej
manipulacji eksperymentalnej, której autorem był nie kto inny, jak Marek Krajewski oraz
wzięli udział w dyskusji o tym, czy czytanie książek rzeczywiście może wpływać na naszą
osobowość, postawy i moralność. Po spotkaniu można było porozmawiać z pisarzem oraz
otrzymać od niego autograf.
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W „Gazecie Wyborczej” 25 grudnia 2017 r. ukazała się rozmowa
z dr hab. Joanną Nowosielską-Sobel, prof. UWr. poświęcona Świętom Bożego Narodzenia
w PRL, bogato okraszona zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".
Ich autorami są Stanisław Kokurewicz i Zbigniew Nowak.
Oto jej fragment dotyczący choinek:
Bożonarodzeniowe drzewko było
towarem, więc trzeba się było za nim
wystać. W 1970 r. dla wrocławian
przygotowano 46 tys. żywych
drzewek. Choinkę w PRL-u często
nazywano drapakiem. Jak wspomina
prof. Nowosielska-Sobel, przez wiele
lat w okresie PRL-u dystrybucją
choinek zajmowało się Przedsiębiorstwo Warzyw i Owoców. Więc trochę
te drzewka tam nie pasowały.
Przedsiębiorstwo kupowało je od
Lasów Państwowych, które w tamtym czasie kierowały się niezbyt
korzystną dla klientów filozofią:
mamy grudzień, ludzie i tak kupią
drzewka,
więc
my
możemy
odświeżyć lasy. – Mówiąc krótko:
część asortymentu choinkowego stanowiły odpadki ze szkółek leśnych. Stąd ten drapak –
tłumaczy profesor z UWr. Inaczej było na dolnośląskich wsiach. Tam trzeba było mieć kwit,
z nim szło się do leśniczego i można było sobie wybrać i wyciąć choinkę.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,22825385,boze-narodzenie-we-wroclawiuw-prl-u-pachnialo-pomaranczami.html
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.
(Instytut Historyczny) otrzymała Nagrodę
im. Mieczysława Haimana, przyznawaną
przez Polsko-Amerykańskie Towarzystwo
Historyczne (Polish American Historical
Association) za trwały wkład w badania nad
Polonią amerykańską. Jej monografia White
and Red Umbrella, poświęcona historii
Kongresu Polonii Amerykańskiej w latach
zimnej wojny, została zaś uhonorowana
Nagrodą
im.
Oskara
Haleckiego,
przyznawaną wyróżniającym się książkom,
prezentującym polskie doświadczenia w USA. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
6 stycznia 2018 r. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie w obecności ambasadora,
Prof. dra hab. Piotra Wilczka. Pod nieobecność laureatki Nagrodę im. Haleckiego odebrała
Katalin Kadar Lynn, wydawca książki (na zdjęciu, autorstwo: Maja Trochimczyk).
https://pahanews.blogspot.com/2018/01/pahas-2017-awards-presented-at-its-75th.html
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Studenci i doktoranci
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia w konkursie dla wybitnych
studentów i doktorantów. Stypendia przyznano 645 studentom i 78 doktorantom z całej
Polski. Z naszego Wydziału otrzymali je studenci: p. Agata Chmielarz (pedagogika),
p. Jacek Skorupski-Cymbaluk i p. Michał Stefańczyk (obaj z psychologii), doktoranci:
mgr Tomasz Pełech (historia) i mgr Celina Strzelecka (etnologia i antropologia kulturowa),
oraz młodzi doktorzy: dr Anna Oleszkiewicz (Instytut Psychologii) oraz dr Paweł Mateusz
Duma (Instytut Archeologii). Stypendium otrzymał także zgłoszony przez Wydział
dr Wojciech Jan Szymański (Instytut Historii Sztuki).
Mgr Kinga Winnicka (doktorantka w Instytucie Archeologii) została laureatką stypendium
im. Wincentego Stysia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych na rok akademicki 2017/2018 w ramach Studenckiego Programu
Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów (program Miasta Wrocławia). Uroczystość
wręczenia dyplomów odbyła się 15 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu
Wrocławskiego w trakcie Święta Uniwersytetu – otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów
Uczelni Wrocławia i Opola.
Goszcząc na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara w ramach stypendium Fulbrighta,
doktorantka
kulturoznawstwa
Aleksandra Kil przedstawiła referat
Index Cards and the Analog
Humanities. A Media Archaeology of
Postwar
Cultural
Studies.
Seminarium zostało zorganizowane przez Transcriptions Center na
Wydziale
Anglistyki
UCSB,
zajmujące się badaniami z zakresu
humanistyki cyfrowej oraz krytycznych studiów nad infrastrukturą.
Aleksandra Kil zaprezentowała wyniki swoich studiów nad
fiszkami Stanisława Pietraszki. W perspektywie medioznawczej i w świetle współczesnych
debat o techniczności humanistycznej pracy fiszki zostały zanalizowane jako aparat
o swoistych protokołach i formatach, problematyzujący naukową (od)twórczość.
7 grudnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ziemowita Sochy,
doktoranta w Instytucie Muzykologii UWr., Socjologiczna analiza recepcji moderny
muzycznej na przykładzie wybranych instytucji kultury Wrocławia. Promotorem pracy był
prof. dr hab. Maciej Gołąb, promotorem pomocniczym dr Igor Pietraszewski. Recenzentami
byli dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ oraz dr hab. Izabela Wagner-Saffray.
Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie internetowej Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych.
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17-18 grudnia 2017 r. miała miejsce Ogólnopolska konferencja naukowa Mały błąd – wielkie
konsekwencje. O błędach i przypadku w wojskowości na przestrzeni dziejów. Konferencja
została zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Wojskowości UWr. W sesji wzięli
udział m.in. studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr zorganizowało dla pasjonatów
antyku i średniowiecza odczyt referatów członków Koła, który odbył się 18 grudnia 2017 r.
w Instytucie Historii UWr. Członkowie SKNHS zaprezentowali trzy wystąpienia. W związku
z planowanym poszerzeniem działalności Koła o sekcję średniowieczną pojawił się również
temat z zakresu mediewistyki. Wystąpili: Kacper Wawrzyniak z referatem nt.: Sytuacja
geopolityczna w Galii przed podbojem rzymskim; Łukasz Nikody mówił o Podobieństwach
i różnicach w politycznej wymowie ateńskiej i rzymskiej; Michał Machalski przedstawił Bunt
komesa Magnusa w narracji kronikarskiej Galla Anonima.
Koło Naukowe Muzykologów UWr 12 stycznia 2018 r. zorganizowało warsztaty z folkloru
Beskidu Żywieckiego we wrocławskim Klubie Pod Kolumnami. Poprowadziła je studentka
muzykologii, Wiola Jakubiec. W programie znalazło się słuchanie opowieści o regionie, nauka
śpiewania pieśni białym głosem oraz ćwiczenie podstaw tańców góralskich.
Publikacje
W renomowanym wydawnictwie Brill ukazał się w języku
angielskim Romans Aleksandra autorstwa Ps.-Callisthenes
w edycji Krzysztofa Nawotki, kierownika Zakładu Historii Starożytnej
w Instytucie Historycznym. To wydawnictwo jest przewodnikiem
do fikcyjnej biografii Aleksandra Wielkiego z III w n.e.
Jest to pasjonujące źródło do historii Grecji i Macedonii, ale także
starożytnych cywilizacji Babilonii i Egiptu.
http://www.brill.com/products/book/alexander-romance-pscallisthenes
W najnowszym numerze (46) czasopisma Quart, wydawanego przez Instytut Historii Sztuki,
przeczytamy:
3 / Aleksander Stankiewicz /
Uwagi na temat twórczości architektonicznej Jana Catenazziego
29 / Aneta Grodecka /
Sceny Odysei w sztuce polskiej
45 / Cezary Wąs /
Holy Place – Sacred Space – Area of Transcendence. Transformations
of the concept of cult sites in the 20th century
71 / Rafał Pakuła /
Metody, techniki i kierunki optymalizowania budownictwa mieszkaniowego
na przykładzie Łodzi i okolic

7

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 13 (1/2018)
Ukazały się kolejne cztery zeszyty Atlasu Historycznego Miast
Polskich, t. IV: Śląsk:
z. 7: Milicz – red. Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki)
z. 10: Strzelin – red. Dagmara Adamska (Instytut Historyczny)
z. 13: Wrocław (cz. 1-2) – red. Rafał Eysymontt (IHSz) i Mateusz
Goliński (Instytut Historyczny)
z. 14: Jelenia Góra – red. Dagmara Adamska i Rafał Eysymontt.
W pracach nad atlasami (śląska seria liczy już siedemnaście
woluminów) od początku biorą udział pracownicy WNHiP.
W zeszycie Milicz – Rafał Eysymontt i Łukasz Krzywka; Strzelin:
Dagmara Adamska, Rafał Eysymontt, Ewa Lisowska i Dariusz
Wędzina; Wrocław – Dagmara Adamska, Rafał Eysymontt, Agata
Gabiś, Mateusz Goliński, Aleksandra Pankiewicz, Jerzy Piekalski,
Grzegorz Strauchold, Agnieszka Zabłocka-Kos i Leszek Ziątkowski; Jelenia Góra – Dagmara
Adamska, Rafał Eysymontt, Radosław Gliński i Dariusz Wędzina.
Atlas Historyczny Miast Polskich jest częścią, liczącego sobie już kilkadziesiąt lat,
europejskiego programu Międzynarodowej Komisji Historii Miast. Od 1990 r. prace nad
polską serią dwujęzycznego Atlasu zainicjowali i koordynują historycy z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy tom Atlasu obejmuje jedną dzielnicę historyczną kraju
i dzieli się na zeszyty poświęcone poszczególnym miastom.
Tom IV Atlasu – Śląsk, od 1998 r. redagowany przez prof. Martę Młynarską-Kaletynową (IAE
PAN), przygotowują zespoły interdyscyplinarne, kierowane przez wymienioną oraz
profesorów Mateusza Golińskiego i Rafała Eysymontta.
Głównym celem serii jest tworzenie podstawy źródłowej do badań porównawczych
nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzennymi miast. Zgodnie z zaleceniami
przyjętymi przez Międzynarodową Komisję Historii Miast, na treść każdego „zeszytu”,
składają się najstarsze plany, mapy, szkice rekonstrukcyjne oraz reprodukcje oryginalnych
rycin, w wyborze ukazującym przeobrażenia miasta. Materiałom kartograficznym
i ikonograficznym towarzyszy obszerna część tekstowa – rys historyczny rozwoju
przestrzennego ośrodka. Pod wpływem koncepcji przyjętej przez zespół wrocławski,
specyfiką polskiej serii Atlasu jest mocno rozbudowana część narracyjna, mająca na celu
prezentację m.in. wyników badań archeologicznych i architektonicznych oraz zagadnień
osadniczych, związanych z zapleczem wiejskim omawianych miast.

Agnieszka Marczak, Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej
Górze w latach 1962-1989, Wydawnictwo LTW
Praca pani Agnieszki Marczak, doktorantki w Instytucie
Historycznym, daje wszechstronny obraz Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze. Pokazuje genezę i rozwój
przedsięwzięcia, śledzi perypetie związane z organizacją
kolejnych edycji imprezy, wskazuje na wątpliwości towarzyszące
organizatorom, obserwatorom i uczestnikom. Zwraca uwagę na
gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, które zaczynały swoją
karierę na festiwalu, i na te, które zaszczycały koncerty swoją
obecnością. Porusza kwestie amatorstwa/zawodowstwa
uczestników oraz rzetelności jury.
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Praca oparta jest na bogatej i różnorodnej bazie
źródłowej, obejmującej zbiory archiwalne z Zielonej Góry, Wrocławia i Warszawy, prasę
centralną i lokalną, a także wywiady. Mimo znacznego rozproszenia i niekompletności wielu
materiałów oraz skąpej literatury przedmiotu Autorce udało się stworzyć spójną narrację,
a książka wprowadza zielonogórski festiwal do nurtu rozważań naukowych nad PRL-owską
rozrywką.
Wrocławskie wydawnictwo VIA NOVA opublikowało książkę
Malarstwo barokowe na Śląsku, pod redakcją Andrzeja
Kozieła. Jest to końcowy rezultat projektu badawczego
o tym samym tytule, którego realizacja w latach 2012–2016
była finansowana ze środków Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. Publikacja tego dzieła była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu miasta Wrocław, Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Książka
ta
jest
pierwszym
całościowym
opracowaniem artystycznego i kulturowego fenomenu,
jakim było malarstwo na Śląsku w dobie baroku. W dziele
tym ujęci zostali wszyscy znani nam ze swej zachowanej
twórczości ówcześni malarze, którzy byli czynni od lat 40.
XVII wieku aż do około 1800 roku na Śląsku w jego
historycznych granicach. Uwzględnione zostały wszystkie ich prace malarskie wykonane
w różnych technikach i gatunkach dla śląskich odbiorców. Pierwszą część książki, napisaną
przez Andrzeja Kozieła, stanowi pięć obszernych esejów, w których zaprezentowany został
społeczny, ekonomiczny i artystyczny kontekst funkcjonowania malarzy na Śląsku w dobie
baroku. Drugą część książki wypełniają ułożone alfabetycznie biogramy aż stu
siedemdziesięciu trzech malarzy z pełnymi listami ich dzieł, autorstwa ośmiu badaczy
z Polski i Czech (Andrzej Kozieł, Marie Schenková, Małgorzata Macura, Emilia Kłoda, Adam
Szelag, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Monika Żernik, Marek Kwaśny). Całość
zamykają: archiwalny aneks, lista ilustracji, obszerna bibliografia oraz indeks osób
i miejscowości. Do tekstu książki dołączono aż 884 wysokiej jakości kolorowe ilustracje.
To monumentalne opracowanie nie tylko integruje wyniki dotychczasowych badań
polskich i czeskich historyków sztuki, lecz także oparte jest na nowych odkryciach
poczynionych w trakcie kompleksowych kwerend archiwalnych i terenowych, które były
prowadzone na terenie Polski i Czech. Pod tym względem to przedsięwzięcie naukowe jest
precedensowe w Europie Środkowej – ani w Czechach i na Słowacji, ani w Austrii
i Niemczech, ani też na Węgrzech nie powstały dotąd samodzielne opracowania poświęcone
problematyce malarstwa barokowego, które obejmowałyby całość zagadnienia i byłyby
oparte na tak szeroko zakrojonych kompleksowych badaniach terenowych i archiwalnych.
Przygotowana książka wypełnia także poważną lukę w badaniach nad sztuką baroku na
Śląsku. O ile bowiem architektura i rzeźba na Śląsku w epoce baroku zyskały całościowe
opracowania autorstwa Konstantego Kalinowskiego i Jana Wrabeca, o tyle barokowe
malarstwo na Śląsku długo czekało na publikację podobnego typu. Zapraszamy do lektury!
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Sylwia Rodak, Podstawy datowania grodów z końca X –
początku XIII wieku na Dolnym Śląsku, t. 4 serii In pago Silensi:
Wroclawskie Studia Wczesnośredniowieczne
Studia nad datowaniem grodów słowiańskich na Śląsku
podjęto jeszcze w latach 50. XX w. Dekadę później dokonano
wstępnego podziału tych obiektów na grody plemienne
(użytkowane do końca X w.) i młodsze wczesnopaństwowe
(kasztelańskie). Liczne prace wykopaliskowe podejmowane
na śląskich grodziskach wczesnośredniowiecznych oraz
gabinetowe nad dostępnymi zabytkami, dały asumpt do podjęcia
na nowo studiów nad chronologią tych obiektów.
W pracy przedstawiono szczegółowe rozwarstwienie
chronologiczne grodów na Dolnym Śląsku, użytkowanych
od końca X do pocz. XIII w. Grody te niekiedy określane są jako grody kasztelańskie.
Publikacja zawiera weryfikację podstaw datowania dolnośląskich grodów z tego czasu,
w oparciu o szczegółową analizę typologiczną, surowcową i metryczną zabytków
ruchomych. W oparciu o te materiały, wzbogacone o źródła historyczne, powstało pierwsze
opracowanie chronologii dolnośląskich grodów, zawierające często krytyczny głos wobec
dotychczasowych ustaleń. Szczegółowe określenie czasu funkcjonowania grodów
wczesnopaństwowych, przyporządkowanie tych obiektów do poszczególnych stuleci,
a niekiedy nawet dekad, pozwoliło umieścić odkrywane realia w odpowiednim kontekście
kulturowym. Wieloaspektowa analiza źródeł ruchomych umożliwiła weryfikację chronologii
wielu założeń obronnych wczesnośredniowiecznego Śląska, funkcjonującej w literaturze
przedmiotu od kilkudziesięciu lat. Konkluzje zawarte w pracy pozwalają śledzić dynamikę
zmian w rozmaitych sferach kultury mieszkańców wczesnośredniowiecznego Śląska. Dla
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, zajmujących się wczesnym średniowieczem na
Śląsku i w Polsce, monografia ta stanowić może najbardziej aktualne stanowisko
archeologów w dyskusji nad śląskimi grodami wczesnopaństwowymi.

Blogi
Prof. dr hab. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa)
w blogu Kocur na widowni pisze o Orfeuszu i Eurydyce, reż.
Mariusz Treliński, Opera Wrocławska i Narodowe Forum
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego: Współczesny Orfeusz
i Eurydyka zamieszkują prostą przestrzeń sceniczną,
zaprojektowaną przez scenografa Borisa Kudličkę, od lat współpracującego z Trelińskim.
Stworzyli razem serię głośnych inscenizacji operowych, przenosząc akcję klasycznych librett
w czasy dzisiejsze ku trwodze wielu konserwatywnych fanatyków. Treliński odważnie
interpretuje arcydzieła. Do Orfeusza i Eurydyki w zasadzie dodał zupełnie nową akcję sceniczną.
Amor to kurier pocztowy. Przynosi Orfeuszowi znamienną paczkę, urnę z prochami żony. Chór
przez cały spektakl stoi w lożach po bokach widowni. Nie ma pasterzy. Radosny finał został
wycięty. Eurydyka nie wraca z zaświatów. Chór na koniec powtarza pieśń funeralną z początku
opery.
[…] Świetnie się sprawdziło odsłonięcie muzyków w orkiestrze pod sceną. Wrocławska
Orkiestra Barokowa towarzyszyła śpiewakom na instrumentach dawnych. Barokowe brzmienie
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i XXI-wieczne aktorstwo fascynująco się dopełniały, a widok
dawnych instrumentów nadawał nowoczesnej scenografii, z dyskretnym użyciem nowych
mediów, wymiar uniwersalny. Dyrygent Jarosław Thiel z energią wyostrzał dramaturgię
muzyki.
Orfeusz, syn Muzy i Apollona, mityczny śpiewak, który odwiedził podziemia Hadesu, był
wyjątkowo kompetentny w śpiewaniu o bogach i sprawach ostatecznych. Już od VI wieku przed
Chrystusem przypisywano mu autorstwo poematów i hymnów o niezwykłej głębi duchowej.
Współcześni uczeni dopatrzyli się w tych utworach śladów religii orfickiej, łączącej ekstatyczne
rytuały Dionizosa z filozofią pitagorejską.
Mariusz Treliński, precyzyjny logik opętany muzyką, współczesny Orfeusz, raz jeszcze
spojrzał w otchłanie własnego mroku i zaintonował we Wrocławiu porywającą pieśń.

Krzysztof Ruchniewicz przedstawia metodę
organizacji warsztatu naukowego humanisty
Zettelkasten, na podstawie książki Sönke
Ahrens, Das Zettelkasten-Prinzip. Erfolgreich
wissenschaftlich Schreiben und Studieren mit
effektiven Notizen, Norderstedt 2017, ss. 161.
Można wskazać cztery zasady efektywnego
pisania z wykorzystaniem metody Zettelkasten. Są to:
1) „Myślenie z punktu widzenia pisania“. W trakcie studiów pisanie i publikowanie prac nie
jest czymś codziennym. Różnego rodzaju poradniki poświęcają uwagę przede
wszystkim, jak napisać taką czy inną pracę zaliczeniową. Studenci nie włączają pisania
do całości studiów. Korzystanie z metody Zettelkasten nie przygotowuje do badania,
jest już właśnie samym badaniem. Oba elementy, czyli pisanie i badanie, należy
traktować łącznie. „Kto myśli o swych studiach z punktu widzenia pisania i rozumie je
jako badanie, nie będzie pytać, czego należy się nauczyć, lecz spróbuje zająć się
otwartymi pytaniami (i przy tej okazji uczyć się)”. Wszystko jest więc tak zorganizowane,
jakby nie istniał inny cel niż tylko pisanie. W końcu w nauce nie ma innego celu. Nie ma
historii dobrych idei, które nie zostały przelane na papier.
2) „Uprościć i ujednolicić“. Można wskazać trzy rodzaje notatek: tymczasowe notatki,
trwałe notatki, notatki związane z projektem. Pierwszy po jakimś czasie znika. Drugi
i trzeci typ to notatki, które są zrozumiale sformułowane, nie będą nigdy usuwane i są
opracowane według jednego schematu.
3) „Bycie stale pośrodku“. Praca nad tekstem nigdy nie następuje linearnie (nie zaczynamy
niczego od początku). By postawić dobre pytania badawcze, należy się wcześniej
interesować tematem. Musi ten moment poprzedzić kwerenda biblioteczna. Dzięki tak
zdobytej wiedzy łatwiej jest wskazać „wolne” tematy. Nasza wiedza ulega stałej
zmianie, jest modyfikowana pod wpływem ciągłej pracy (nawiązanie do koła
hermeneutycznego Hansa-Georga Gadamera).
4) „Rozwijanie pozytywnej dynamiki“. Radość z postępów w pisaniu staje sie paliwem
dalszej pracy, każda strona umacnia przekonanie o możliwości osiągnięcia sukcesu,
tj. ukończenia pracy.
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Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w swoim blogu
Humanities,
stupid!
(http://jednakhumanistyka.blogspot.com)
podsumowuje
parametryzację jednostek naukowych. W konkluzji pisze: …cała ta ocena była dzieckiem
chyba nie do końca chcianym i przemyślanym przez zamawiających. I chyba wolałbym, żeby
trwała dłużej, rozpoczęła się później i dała wyniki jeszcze później, niż by wyglądała tak, jak miało
to miejsce obecnie. Przyszłość jest nam nieznana, ale jedno dla mnie jest pewne - nie zmierzymy
się z nią należycie, jeśli będziemy powielać błędy. Etap planowania i aplikacji rozwiązań
związanych z oceną mamy za sobą, czas na ocenę i głębokie poprawki. Tak w jednostkach, które
miały okazję się przejrzeć w jakimś narzędziu, ale przede wszystkim w MNiSW, które powinno
wnikliwie ocenić efektywność tego narzędzia. I oby racjonalność i świadomość roli Akademii dla
społeczeństwa zwyciężyła nad lobbingiem w mikro i makroskali. Każda ocena pomaga nam być
lepszym – o ile wiemy w czym i chcemy do tego czegoś dążyć. A czas ucieka...

Projekty naukowe
W 2017 r. mgr Kina Winnicka (doktorantka w Instytucie Archeologii) kierowała
projektem finansowanym w ramach I konkursu MOLAB/FIXLAB PL konsorcjum
E-RIHS PL – Polskiego konsorcjum dla badań nad dziedzictwem kulturowym
metodami fizyko-chemicznymi. Konsorcjum umożliwia wykonanie specjalistycznych analiz
zabytków dzięki dostępowi do zaplecza technicznego oraz ekspertyzy specjalistów
afiliowanych w jednostkach zrzeszonych w konsorcjum. Projekt Analiza inkrustacji
i wybarwienia na powierzchni „wczesnobrązowych” szpil kościanych ze stanowiska
Kichary Nowe, woj. świętokrzyskie został zrealizowany w interdyscyplinarnej współpracy
z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (dr inż. A. GarbaczKlempką, mgr. A. Gawłem, dr inż. M. Marszałek oraz dr inż. M. Wardas-Lasoń), natomiast
dysponentem zabytków jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
(dr H. Kowalewska-Marszałek). Badania zostały wykonane w Centrum Badania Nawarstwień
Historycznych AGH oraz Pracowni Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa
AGH. Zastosowanie metod analitycznych (spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej XRF,
skaningowej mikroskopii elektronowej z analizą w mikroobszarze SEM-EDS oraz
spektroskopii micro-Ramana) pozwoliło naświetlić kwestie związane z technologią
wykonania przedmiotów datowanych na 1950/1880–1650/1600 BC. Pytania badawcze
dotyczyły problemu intencjonalnego barwienia związkami miedzi przedmiotów z kości oraz
stosowania pasty mineralno-organicznej do wykonywania inkrustacji przez wytwórcę
z wczesnego okresu epoki brązu. Projekt jest przykładem jednego z kierunków rozwoju
archeologii: zastosowanie metodyki nauk ścisłych do badań nad pozostałościami kultury
materialnej pozwala szukać odpowiedzi na pytania dotyczące pradziejów Europy Środkowej
i Wschodniej. Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas 17. już edycji konferencji
Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie 7–8 grudnia 2017 r.
(http://analizazabytkow.pl/). Badania stanowią część pracy doktorskiej Early Bronze Age
Objects of Personal Use Made of Bone: Their Materiality and Meaning realizowanej
w Instytucie Archeologii UWr, której promotorem jest prof. dr hab. J.M. Burdukiewicz.
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Projekt UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać dofinansowany
w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w 2017 roku został zakończony z dużym sukcesem. Projekt zwieńczyła
konferencja popularno-naukowa, która odbyła się 24 listopada 2017r w Oratorium Marianum
UWr. Beneficjentem i liderem projektu był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie
Wrocławskim, a partnerami lokalne UTW z Oławy, Legnicy, Strzelina, Głuszycy, Zgorzelca,
a z Wrocławia – Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej
Szkole Teologicznej oraz nowopowstały UTW w Gryfowie Śląskim.
Kierownikiem projektu była dr Małgorzata Malec-Rawiński, a jej zastępczynią
mgr Ilona Zakowicz. Projekt podzielono na trzy moduły: I – Wymiana dobrych praktyk;
II – Działania edukacyjne; III – Upowszechnianie nauki. Pierwszy koncentrował się na
wymianie dobrych praktyk i spotkaniach w lokalnych UTW i był koordynowany przez Annę
Gużdę. W drugim module, koordynowanym przez Ilonę Zakowicz odbyły się szkolenia,
warsztaty i konsultacje zarówno dla seniorów, jak i edukatorów osób starszych.
Na szczególną uwagę zasługuje moduł trzeci. Inspiracją dla tego modułu był skandynawski
model edukacji dorosłych/starszych dorosłych, który jest dobrze znany kierownikowi
projektu Małgorzacie Malec-Rawiński (aktualnie wykładowczyni na Uniwersytecie
w Sztokholmie). Głównym celem tego modułu było włączenie osób starszych do uczącej się
wspólnoty akademickiej poprzez uczestnictwo słuchaczy partnerskich uniwersytetów
w zajęciach akademickich, mieszczących się w stałej ofercie dydaktycznej jednostek
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Idea modułu III koordynowana była
przez dr Aleksandrę Marcinkiewicz-Wilk oraz dr Monikę Humeniuk.
W ramach III Modułu partnerzy połączeni w diady uczestniczyli w wykładach
i warsztatach z dziedzin: metodologia badań społecznych, psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogika ogólna,
wybrane podstawy gerontologii, muzykologia, archeologia. Spotkanie Słuchaczy UTW
ze Studentami UWr. miało wymiar międzypokoleniowej integracji. Byliśmy na równych
prawach – mówili „starsi studenci” – W trakcie wspólnych zajęć odbyły się ciekawe dyskusje,
wymiana poglądów. Głos zabierali zarówno studenci jak i słuchacze. Uwagi
i przemyślenia wzajemnie się uzupełniały. Czuliśmy się wszyscy równi. Studenci z uwagą
słuchali nas. Wszyscy słuchacze UTW byli bardzo zadowoleni, że mogli uczestniczyć
w ciekawych wykładach i pogłębić wiedzę. Wspólne zajęcia były także dużym wydarzeniem
dla wykładowców, bo starsi studenci ujawnili się jako osoby pytające i dociekliwe.
Składamy serdeczne podziękowania Dziekanowi WNHiP prof. Przemysławowi
Wiszewskiemu, Dyrektorm wszystkich Instytutów WNHiP za owocną współpracę oraz
wszystkim prowadzącym, którzy gościli na swoich wykładach seniorów.
Wszystkim spotkaniom projektowym i wydarzeniom związanym z realizacją Projektu
towarzyszyli Superwizorzy z Zespołu Superwizji (Słuchacze UTW w UWr.) Superwizja
rozumiana była jako proces uczenia się i ciągłego rozwoju służący wzmacnianiu
profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł trudności w pracy i możliwości
ich pokonania oraz jako proces indywidualnego uczenia się, gdzie zasady teoretyczne
przekształca się w umiejętności praktyczne.
Wszystkie trzy moduły projektu UTW zostały zrealizowane z sukcesem i ogromnym
zaangażowaniem koordynatorek poszczególnych modułów, opiekunów partnerskich UTW,
ale przede wszystkim seniorów.
Zapraszamy na stronę internetową projektu http://projektutw.uni.wroc.pl/
Kierownik Projektu dr Małgorzata Malec Rawiński
oraz mgr Stanisława Warmuz – Przewodnicząca Zespołu ds. Superwizji.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Pierwsze zarządzenie Dziekana WNHiP w 2018 r. dotyczy terminów w sesji zimowej:
1. do dnia 31.01.2018r. – wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń,
2. do dnia 13.02.2018r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminacyjnych,
3. do dnia 19.02.2018r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminów poprawkowych,
4. niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2018r. – dostarczenie do dziekanatu
wydrukowanych i podpisanych protokołów,
5. do dnia 18.02.2018r. – uzupełnienie w USOSweb informacji o terminach i miejscu własnych
konsultacji w czasie sesji letniej 2017/18.
Informacje z punktu 5 będą automatycznie importowane do nowej strony internetowej
Wydziału.
Kolejne zarządzenie dotyczy zasad zamieszczania prac pracowników, doktorantów
i studentów Wydziału w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Bibliotece
Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Oto jego fragmenty:
Pracownicy Wydziału mają prawo zamieszczania swojego dorobku naukowego,
publikowanego i niepublikowanego, w przestrzeni Repozytorium i Biblioteki przewidzianej
dla Wydziału, z zachowaniem swoich praw autorskich oraz praw autorskich osób trzecich.
Pracownik Wydziału ma obowiązek dostarczenia materiałów niezbędnych do
zamieszczenia w Repozytorium publikacji swojego autorstwa lub pod swoją redakcją,
wydanej przy zaangażowaniu środków finansowych Wydziału – niezwłocznie po jej
opublikowaniu, niezależnie od przewidywanej w umowie daty publikacji wersji cyfrowej
w Repozytorium i Bibliotece Cyfrowej.
Autor (redaktor) publikacji, która ma być zamieszczona w Repozytorium i/lub
Bibliotece Cyfrowej, przekazuje Koordynatorowi Repozytorium w swojej jednostce
(instytucie, katedrze):
(1) wniosek o zamieszczenie publikacji w Repozytorium i/lub Bibliotece Cyfrowej UWr oraz
o nadanie mu cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI;
(2) plik z publikacją według wymogów określonych w zarządzeniu
(3) plik z metadanymi według wymogów określonych w zarządzeniu
oraz dodatkowe dokumenty określone w zarządzeniu.
Po zweryfikowaniu materiały te Koordynator przekazuje Wydziałowemu
Koordynatorowi Repozytorium. Koordynator Wydziałowy umieszcza publikację
w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego i/lub Bibliotece Cyfrowej. Koordynatorzy
działający w ramach Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii umieszczają publikacje we
właściwych bibliotekach cyfrowych swoich jednostek.
Wszystkie zarządzenia Dziekana dostępne są pod adresem:
http://wnhip.uni.wroc.pl/Pracownicy/Zarzadzenia-Dziekana/Zarzadzenia-DziekanaWydzialu-Nauk-Historycznych-i-Pedagogicznych
Trwa nabór pracodawców i studentów Instytutu Historycznego i Instytutu Pedagogiki do
udziału w programie Dobre staże. Płatne ze środków unijnych staże będą realizowane
w okresie od marca do września 2018 r. Szczegółowe informacje u koordynatorów
instytutowych: dr Barbary Techmańskiej (IH) i dra Arkadiusza Urbanka (IP).
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Wydział wykupił na 2018 r. dostęp do bazy publikacji
Humanities Source EBSCO dla swoich pracowników,
doktorantów i studentów. Można z niego korzystać
z komputerów podłączonych do sieci uniwersyteckiej lub
z domu przez proxy. Informacje o konfiguracji proxy
znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej:
https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy
Wejście do bazy poprzez link:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&profile=ehost&
defaultdb=hus&groupid=main
Zachęcamy do lektury!

Wykłady on-line
Na kanale youtube dostępny jest nowy wykład on-line, tym razem w języku
angielskim, ale z polskimi podpisami. Wygłosił go Hans Jørgen Weile
z Inland Norway University of Applied Science w Lillehammer, który gościł
w Instytucie Pedagogiki. Wykład dotyczy Zespołu stresu pourazowego
w perspektywie wielopokoleniowej
https://youtu.be/PJQ60Rb20IE

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
W ramach współpracy z Haus Schlesien w Königswinter koło Bonn Zakład Historii
Śląska Instytutu Historycznego organizuje tygodniowy wyjazd studentów i doktorantów do
Haus Schlesien, podczas którego odbywają oni staż we wspomnianej placówce, realizują
mikroprojekty i poznają Nadrenię. Nasz trzeci już wyjazd planowany jest w terminie
9–16 marca 2018 r. Zwracam się z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych
udziałem w tym przedsięwzięciu. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia
przyjmuje dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49,
p. 241A, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl)
Koszt pobytu w Haus Schlesien wynosi 60 euro od osoby, w tym wyżywienie, noclegi
i wstęp do wszystkich placówek muzealnych. Podróżujemy autokarem, za który uczestnicy
płacą łącznie około 50 zł (od osoby). Wymagana jest komunikatywność w języku niemieckim,
co uwarunkowane jest charakterem zbiorów i planowanych spotkań.
W ramach stażu uczestnicy poznają Haus Schlesien (muzeum, archiwum i bibliotekę),
jego funkcjonowanie i przebogate zbiory śląskoznawcze, do których mają dostęp do
późnych godzin wieczornych. Planowane są spotkania ze świadkami historii, niemieckimi
studentami, zajęcia teoretyczne, wycieczki do placówek naukowych i muzealnych, w tym
w Bonn (Haus der Geschichte), Kolonii, Essen (Ruhr-Museum), Bochum (Porta Polonica),
Andernach, Remagen (Museum „Brücke von Remagen“), klasztor Maria Laach.
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16 stycznia 2018 r. w samo południe w Instytucie Archeologii rozpoczną się warsztaty
archeologiczne, poświęcone Archeologii Bliskiego Wschodu i Afryki. Warsztaty są
organizowane przez Zespół Zadaniowy Początków Cywilizacji na Bliskim Wschodzie
i w Północno-wschodniej Afryce Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN oraz Instytut
Archeologii UWr.
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Wnioski o granty

Stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i post-doców na prowadzenie
badań naukowych w ciągu 1 lub 2 lat (10 lub 20 miesięcy) na Tajwanie. Stypendium pokrywa
koszty życia (750 euro dla doktorantów, a 1000 euro dla post-doców) oraz przelotu
(800 euro). Partnerem programu jest tajwańskie Ministerstwo
Nauki i Technologii, wśród wspieranych obszarów badawczych
znajdują się również nauki społeczne i humanistyczne.
Konieczna jest znajomość języka chińskiego lub angielskiego.
Termin składania wniosków upływa 20 marca 2018r.
Szczegóły: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
Stypendia dla magistrantów i osób z tytułem magistra (w tym doktorantów i post-doków)
z Krajów Grupy Wyszehradzkiej na studia (do 4 semestrów) na uczelniach z krajów
Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów, zaś dla osób z tych grup państw – na studia
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło program Lider dla
doktorantów i post-doców, „którego celem jest poszerzenie
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,
podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy”. Termin
zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja
Stypendia British Academy na maksymalnie sześciomiesięczny pobyt na uczelni brytyjskiej
dla humanistów i przedstawicieli nauk społęcznych, posiadających stopień doktora lub
wyższy. Maksymalna wysokość stypendium to 33000 funtów, przy czym 50% przeznaczone
jest dla uczelni goszczącej na pokrycie kosztów przyjęcia stypendysty. Termin składania
wniosków upływa 31 stycznia 2018 r.
Szczegóły: https://www.britac.ac.uk/visiting-fellowships
Rzym: stypendia Fundacji Lemmermann w wysokości 750 euro miesięcznie dla
magistrantów i doktorantów, urodzonych po 15 marca 1983 r., zajmujących się kulturą
Rzymu od czasów antycznych po współczesność. Termin składania wniosków upływa
15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://www.nexus.it/lemmermann
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11 stycznia 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników
trzeciej edycji programu staży dla najzdolniejszych
polskich studentów w biurach przedstawicieli władzy
ustawodawczej w Waszyngtonie, organizowanego przez
Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF).
Program stażowy trwa od sierpnia do października 2018 r. i obejmuje staże
w amerykańskich biurach Kongresu oraz serię spotkań z przedstawicielami instytucji
rządowych i samorządowych USA, sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W 2017 r.
stażyści odwiedzili siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz
Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorem RP w USA.
Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie i status studenta
szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą, mieć bardzo dobre wyniki w nauce, biegle posługiwać
się językiem angielskim w mowie i piśmie, i mieć nie więcej niż 26 lat. Mile widziani są
kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariacką lub posiadający
doświadczenia w organizacjach pozarządowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija
15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://transatlanticforum.org/
16 stycznia 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursów
w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
W ramach modułu
„Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały
następujące obszary priorytetowe:
1) Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze
etnicznym i regionalnym;
2) Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
3) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych
i bibliograficznych;
4) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Nabór potrwa do 28 lutego.
W Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej trwa nabór wniosków
w konkursach:
First Team – granty dla pierwszych zespołów badawczych
kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery
naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej
niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty
trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Homing – granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu
finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Powroty – granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej
z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą
projekty trwające do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r.
Szczegóły programów: http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne
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Konkursy Narodowego Centrum Nauki
15 grudnia zostały otwarte nowe Konkursy NCN: Sonatina 2 (na projekty
badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem),
Uwertura 2 (na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących
granty ERC), Etiuda 6 (na stypendia doktorskie, z koniecznością odbycia
stażu w zagranicznym ośrodku naukowym) oraz Tango 3 (na projekty
zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych
w rezultacie badań podstawowych) – z terminem składania wniosków 15 marca 2018 r.
Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu, ostatniego przed przerwą wakacyjną,
czekamy do 8 lutego 2018 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym lub
pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół
naukowych
i
in.
na
adres
biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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