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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Minione tygodnie zdominowało w życiu
Uniwersytetu wejście do grona beneficjentów programu Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza. Szerzej o konkursie
i jego skutkach dla nas piszę niżej. Tu
chciałbym zwrócić jedynie uwagę na dwa
związane z tym, a słabiej widoczne zjawiska.
Po pierwsze – warto być uczciwym i ryzykować walcząc o ważne dla siebie wartości.
W trakcie pracy nad aplikacją bardzo często
członkowie zespołu z różnych ust słyszeli, że
nasze szanse są niewielkie. Przy wszystkich
podawanych, często racjonalnych powodach
takich sądów, uderzała nas pewna rezygnacja, akceptacja niewysokiej oceny własnej
członków naszej społeczności. Tymczasem praca, jaką w przygotowanie aplikacji włożył
zespół i wspomagający go pracownicy Uniwersytetu, uczciwość w opisie sytuacji dzisiejszej
i zaproponowanie konkretnych dróg prowadzących do jej zmiany pozwoliły przygotować
dokument na tyle wysokiej jakości, że wszelkie mankamenty współczesności naszej uczelni
nie przesłoniły w oczach recenzentów ich wysokiej oceny programu zmian. Nie byłoby nas
w gronie potencjalnych uczelni badawczych, gdybyśmy ulegli pesymizmowi, gdybyśmy nie
chcieli spojrzeć dalej i szerzej niż dzień dzisiejszy.
Po drugie – nawet w najmniej sprzyjającej sytuacji zmiana jest możliwa i zależy tylko
od nas. Jeśli zmiana oznacza wprowadzanie w życie wartości, zawsze znajdzie się grono osób
chętnych do współpracy. Pracowaliśmy w zespole złożonym z przedstawicieli wszystkich
dziedzin nauki, wspólnie swoimi pomysłami i zastrzeżeniami dzieli się informatyk,
biotechnolożka, prawnicy, politolożka, geograf, literaturoznawca i historyk. Wszelkie
wyimaginowane podziały topograficzno-polityczne w łonie naszej wspólnoty nie miały
znaczenia, liczyło się przygotowanie jak najlepszej wizji projakościowych zmian
wspierających rozwój całej wspólnoty. Dla mnie, który z natury jestem optymistą –
uświadomionym, ale jednak! – oraz społecznikiem, były to bardzo dobre doświadczenia. Raz
jeszcze potwierdzające, że przy wszystkich przeciwnościach nasza wspólnota może
odgrywać rolę ośrodka kreatywnego, innowacyjnego, pełnego energii i radości z pracy
oferowanej naszemu otoczeniu.
Świat jednak nie zatrzymał się, by podziwiać nasz sukces. I dobrze, bo tych sukcesów
jest coraz więcej! Prof. dr hab. Rościsław Żerelik został członkiem Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Dwójka naszych historyczek uzyskała stypendia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Książka profesora
Zbigniewa Przerembskiego Dudy: metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce – od tradycji
do folkloryzmu została uhonorowana włączeniem do Złotej Serii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jest to już szósty tom autorstwa pracowników naszego Wydziału, który
ukaże się w tej najbardziej prestiżowej na naszym Uniwersytecie serii.
Wreszcie wraz z całym Uniwersytetem rozpoczęliśmy wdrażanie zapisów nowego
Statutu UWr. Powołano do życia nowe organy Uczelni – rady dyscyplin. Wybrano ich
przewodniczących, przed nimi obroniły się pierwsze osoby kończące studia doktoranckie.
Jestem przekonany, że to właśnie rady dyscyplin, grupujące aktywnych badaczy i dążące
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do wspierania rozwoju jakości badań wszystkich pracowników,
staną się centralnym ciałem nowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Mocno trzymam kciuki,
że wypracują ścieżki wspierania wszystkiego, co najlepsze dla prowadzenia badań
i propagowania ich wyników. Zaś rady jednostek i rada Wydziału będą je wspierać, dbając
o najwyższą jakość powiązanej z badaniami dydaktyki.
Wszystko jest w naszych rękach!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
18-19 października 2019 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pod tytułem Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji
i w wymiarze społecznym. Konferencję zorganizował Instytut Psychologii UWr przy
finansowym patronacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W obradach uczestniczyło ok. 120 osób. Celem spotkania było przekazanie wiedzy
i umiejętności oraz nawiązanie współpracy między specjalistami z ośrodków akademickich
a praktykami z obszaru systemu edukacji i wsparcia społecznego. Prelegentami byli
specjaliści z zakresu psychologii klinicznej, suicydologii i psychologii rozwoju z Instytutu
Psychologii UWr oraz z uczelni wyższych i ośrodków terapeutycznych z całej Polski. Podczas
wykładów i zajęć warsztatowych poruszane były zagadnienia związane z problemem
profilaktyki traumy, doświadczaniem traumy, rozpoznawaniem potraumatycznych
zaburzeń, czynnikami ryzyka i zasobami chroniącymi, ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań potraumatycznego rozwoju.
21 października 2019 r. na zamku w Malborku Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia zorganizowało zamknięte spotkanie, w formule polsko-ukraińskorosyjskiego "trialogu". Wprowadzenie do części poświęconej aktualnym problemom polityki
historycznej wygłosił dr Łukasz Kamiński (IH).
21-23 października 2019 r. odbyła się
we
Wrocławiu
VII
Międzynarodowa
Konferencja z cyklu ICT Management for
Global Competitiveness and Economic
Growth in Emerging Economies ICTM, na
temat: Digitalisation, Innovation, Education
and Economic Development.
Konferencja została zorganizowana
przez Uniwersytet Wrocławski, Polish Chapter
of Association for Information Systems
(PLAIS), Wyższą Szkołę Zarządzania
„Edukacja”,
Hochschule
Emden/Leer,
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden, przy współpracy i pod patronatem
AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global
Development (SIG GlobDev, USA).
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W konferencji brało udział 67 uczestników, w tym 37 gości zagranicznych,
reprezentujących 13 jednostek naukowych z 11 krajów (m.in. uczelnie wyższe ze Niemiec,
Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji, Czech, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Grecji, i Iranu).
Uczestnikami konferencji byli m.in. 20 studentów programu ERASMUS+ z Ukrainy, Turcji
i Włoch oraz partnerzy projektu MACICT ERASMUS+ z Białorusi, Finlandii i z Niemiec.
Uniwersytet Wrocławski był reprezentowany przez 9 autorów – w tym dra Stefana
Nowickiego (Dyrektora Centrum e-learningu UWr), 5 pracowników naukowych Instytutu
Psychologii: dr Alicję Keplinger, dr Jarosława Klebaniuka, dr Jolantę Kowal,
prof. dr hab. Małgorzatę Sobol-Kwapińską, dr Magdalenę Ślazyk-Sobol oraz studentów:
mgr Martę Kowal (studia doktoranckie IPs), Karolinę Dreszer (studia stacjonarne IPs,
pomysłodawczyni tworzącego się Koła Naukowego Sztucznej Inteligancji AI), Eugene’a
Sheka (studia stacjonarne, Wydział Biotechnologii UWr, także inicjator AI). Wszystkie
dopuszczone do konferencji prace były wcześniej ocenione przez międzynarodowy zespół
recenzentów. W sprawnej organizacji spotkań konferencyjnych pomagali studenci z Koła
Naukowego Psychologia w Biznesie: Katarzyna Franczyk, Agata Kozak, Anna Kostrzewa,
Agata Kuzia, Klaudia Kuźnicka i Kacper Stelmach.
Konferencja stała się miejscem
spotkania badaczy i praktyków, którzy
wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami
dotyczącymi zagadnień w zakresie
ekonomicznych, społecznych i kulturowych wyzwań w rozwoju kapitału
ludzkiego w kontekście nowych
technologii (ICT), transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania,
modeli biznesowych i zasad prawnych
w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).
Honorowymi gośćmi konferencji i prelegentami byli prof. dr hab. Piotr Soja członek –
założyciel Polish Chapter of Association for Information Systems (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), prof. dr Juho Mäkiö (Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy), dr Herbert Vogler
(Geschäftsführer bei Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation, Germany),
prof. dr hab. Mieczysław Owoc oraz prof. dr hab. Marcin Hernes reprezentujący Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu .
Podczas powitania współprzewodniczący konferencji dr Jolanta Kowal
(Senior President of PLAIS, Uniwersytet
Wrocławski), prof. dr hab. Piotr Soja
(President Elect of PLAIS, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Polska) oraz
prof. dr Juho Mäkiö (Hochschule
Emden/Leer, AIS, Niemcy) wyrazili
szczególnie serdeczne podziękowania za
wsparcie merytoryczne dla Prof. Stanisława
Wryczy – Prezydenta i Założyciela PLAIS,
reprezentującego również Uniwersytet
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Gdański, dla Prof. Narcyza Roztockiego (State University of New
York at New Paltz, USA; ekspert zewnętrzny NCN) oraz prof. Rolanda Weistroffera (Virginia
Commonwealth University (USA) reprezentujących także Association For Information
Systems pecial Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA,).
Materiały z konferencji dostępne na stronie internetowej ictm2019.edukacja.wroc.pl.
Efektem naukowym konferencji będą również monografie i artykuły zamieszczone
w punktowanych czasopismach naukowych.
Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują współpracownikom za pomoc
w bardzo sprawnej organizacji unikatowego przedsięwzięcia, uczestnikom za udział
w konferencji, ciekawe prezentacje i wymianę doświadczeń naukowych i badawczych.
ictm2019.edukacja.wroc.pl
24 października 2019 r. w ramach obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej w Sobótce
dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr (IH) wygłosił odczyt Sobócki epizod odnalezienia
Księgi Henrykowskiej
https://www.sobotka.pl/o-historii-ksiegi-henrykowskiej-w-sobotce-spotkanie-z-prof-wmrozowiczem/
25 października 2019 r. prof. Paweł Jaworski wziął udział w międzynarodowej konferencji
naukowej zorganizowanej w Gdańsku przez Polsko-Skandynawski Instytut Naukowy (PolskSkandinavisk Forskningsinstitut) w Kopenhadze oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu
Gdańskiego. Prof. Jaworski zaprezentował referat Szwedzki ambulans na zapleczu frontu
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W ramach inauguracji konferencji wręczone zostały
dwie nagrody naukowe im. Stanisława Sawickiego fundowane przez Instytut PolskoSkandynawski. Jednym z laureatów jest właśnie prof. Paweł Jaworski.
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20-27
października
2019 r. pod hasłem
"Uwaga Czesi!" we
Wrocławiu przypominano Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej, zorganizowany w naszym mieście
na
początku
listopada 1989 r. Wydarzenie to Vaclav
Havel nazwał później
"uwerturą do aksamitnej rewolucji". Jednym
z wydarzeń w ramach
obchodów było seminarium Europa na
rozdrożu. 30 lat później, którego współorganizatorem był dr Łukasz Kamiński (IH). Dr Kamiński w trakcie seminarium poprowadził
dyskusję panelową z udziałem Michaela Zantovskyego, Wolfganga Templina, prof. Marka
Cichockiego i Grzegorza Górnego.
(fot. M. Jędrzejczak)
25 października 2019 r. odbyło się 38. spotkanie w ramach międzyuczelnianego, poznańskowrocławskiego cyklu otwartych seminariów naukowych extralimites.pl. Tym razem w Poznaniu dr. hab. Tomasz Gralak (IAr UWR) wygłosił wykład Archeologia
okresu wpływów rzymskich – czy można inaczej? Wraz ze słuchaczami
zastanawiał się, czy na archeologię okresu przedrzymskiego,
rzymskiego i wędrówek ludów można spojrzeć alternatywnie,
odmiennie, niż przez pryzmat zapinkologii, typologii, „Algrenów”
i innych metod porządkowania materiału. Co było szczególnie nowatorskie i inspirujące, Prelegent przedstawił wizję przemian w zakresie
obserwowanych tradycyjnymi archeologicznymi metodami wytworów
kultury jako procesu głęboko zakorzenionego w przestrzeni symboliki
pradziejowych społeczeństw.
W odbiorze mniej zorientowanych słuchaczy taka
propozycja może być w pierwszym momencie nieco
hermetyczna i trudna do błyskawicznego zaakceptowania, ale stanowi ona ciekawy punkt wyjścia do
dalszych szczegółowych dyskusji. Jednym z głównych pytań, które warto byłoby stawiać prowadząc
badania, zamiast „jak wygląda?/jak jest zrobione?”,
powinno być według prof. Gralaka „dlaczego?”.
W środę 13 listopada 2019 r. wykład dr. hab.
Tomasza Gralaka, Epoka brązu - nowy sposób widzenia świata odbył się w ramach cyklu
Otwartych Zebrań Naukowych Instytutu Archeologii UWr.
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1 listopada 2019 r. w UiT The Arctic University of Norway (Tromsø) odbył się wykład
dra Jacka Szymali (Instytut Kulturoznawstwa) na temat: Between visual history and public
history: Selected screen versions of the Bohdan Khmelnytsky uprising. W trakcie wykładu
i dyskusji poruszone zostały wybrane zagadnienia metodologiczne współczesnej humanistyki, w tym dotyczące historii wizualnej i historii w przestrzeni publicznej. W spotkaniu udział
wzięli pracownicy naukowi z Norwegii, a wśród badaczy polskich skandynawistka
dr Agata Lubowicka (UG) i Ilona Wiśniewska, autorka publikacji o północnej Norwegii.
5 listopada 2019 r. Platforma Europejskiej
Pamięci i Sumienia, organizacja pozarządowa,
zajmująca się m.in. upowszechnianiem wiedzy
o totalitaryzmach XX w., na zjeździe w Tiranie
wybrała swoje władze. Przewodniczącym
organizacji
został
ponownie
wybrany
dr Łukasz Kamiński (IH). Ponadto zarząd tworzą
Marek Mutor (Ośrodek Pamięć i Przyszłość),
Wolfgang-Christian Fuchs, (DE); Zsolt Szilágyi,
(RO); Toomas Hiio, (EE); Andreja Valič Zver, (SI);
Antoine Arjakovsky (FR). Dyrektorem zarządzającym pozostaje Peter Rendek (SK).
https://www.memoryandconscience.eu/
6 listopada 2019 r. Prof. Krzysztof Nawotka (IH) wygłosił w Uniwersytecie w Heidelbergu
wykład Alexander the Great and the Macedonian and Persian elite: the mass-marriages
in Susa in context na zaproszenieSeminar für Alte Geschichte und Epigraphik,
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Kai Trampedach.
7 listopada 2019 r. w Rzymie ogłoszony został apel o stworzenie międzynarodowego
trybunału dla osądzenia zbrodni komunizmu. Wśród ponad stu sygnatariuszy ze świata
polityki, nauki, kultury itp. znalazł się
dr Łukasz Kamiński (IH).
W Bratysławie 12 i 13 listopada 2019 r.
słowacki Instytut Pamięci Narodu zorganizował konferencję Annus mirabilis. Rok
1989 a Slovensko: Od totality k demokracii.
W jednej z dyskusji panelowych wziął udział
dr Łukasz Kamiński (IH). Dr Kamiński
uczestniczył także w nagraniu okolicznościowego programu słowackiej telewizji
państwowej RTVS.
16 listopada 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia
dla najwybitniejszych młodych naukowców. Wśród laureatów jest dr Aleksandra Ziober
(IH).
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W czasie wakacji 4-6 lipca 2019 r. już po raz trzeci
badacze wczesnej epoki żelaza w Środkowej
Europie zgromadzili się na cyklicznej konferencji
poświęconej głównym zagadnieniom tego okresu.
W tegorocznym spotkaniu, organizowanym przez
pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, uczestniczyło 47 osób z Czech,
Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Niemiec,
Austrii, Rumunii, Ukrainy i Polski. Zaprezentowano 22 referaty i 13 posterów, które swoją
tematyką obejmowały bardzo szerokie spektrum
zagadnień dotyczących badań nad okresem halsztackim i wczesnymi fazami okresu
lateńskiego. Referowano najnowsze poglądy dotyczące chronologii, podziałów
kulturowych, kontaktów ponadregionalnych z obszarami cywilizacji świata
śródziemnomorskiego, kultury symbolicznej, paleodemografii, a także metodyki badań
terenowych i laboratoryjnych. Wiele ze wspomnianych referatów prezentowało wyniki
długoterminowych projektów badawczych realizowanych przez zespoły o charakterze
interdyscyplinarnym. Konferencję uświetniła wyprawa w masyw Ślęży połączona
ze zwiedzaniem reliktów pradziejowych fortyfikacji oraz słynnych kamiennych rzeźb.

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech oraz dr Sławomir Wieczorek (IMuz) wzięli czynny udział
w Międzynarodowym Kongresie Moniuszkowskim Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej
i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje, zorganizowanym 27-28 września 2019 r.
w Gdańsku przez tamtejszą Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki, Teatr Wielki –
Operę Narodową oraz Instytut Muzykologii UAM w Poznaniu. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń wpisanych w ogólnopolskie obchody Roku Moniuszkowskiego. W związku z przypadającą w 2019 roku dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki – ojca
polskiej opery narodowej, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów – głównym
zakresem problematyki Kongresu były jego biografia i twórczość, a dokonania artystyczne
Moniuszki były rozpatrywane zarówno w kontekście narodowo-kulturalnym, jak i w perspektywie sytuacji społeczno-estetycznej w Europie jego czasów.
Prof. Pośpiech wygłosił referat Pomiędzy artyzmem a użytkowością. Rozważania
o mszach łacińskich Stanisława Moniuszki, a dr Wieczorek – Wśród robotników – „Flis” i „Halka”
Stanisława Moniuszki w inscenizacjach Opery Robotniczej.
https://moniuszko200.pl/pl/kongres
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STUDENCI I DOKTORANCI
Kwen-Yin Li, doktorant w Instytucie Muzykologii UWr otrzymał
nagrodę w konkursie Chopin Study Competition for Young Researchers
za tekst Reception of Chopin – Poet of the Piano – and his Music in Taiwan.
First Assessment Based on Questionnaire for Choir Singers.
Organizatorami konkursu są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
oraz School of Arts & Sciences w Filadelfii (USA). Nagrodę przyznało
międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Zofii Chechlińskiej.
Nagrodzony tekst ukaże się w 2020 roku na łamach The Chopin Review.
Więcej informacji na stronie http://chopinreview.com/competition
19 października 2019 r. w Oratorium Marianum odbyła się uroczystość rozdania dyplomów
tegorocznym absolwentom naszego Wydziału. W jej ramach najlepsi studenci otrzymali
specjalne wyróżnienia. Jury pod przewodnictwem Pani Prof. Teresy Kulak (IH) wręczyło
także nagrodę im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie
historii najnowszej. Nagroda fundowana jest przez byłych seminarzystów oraz przyjaciół śp.
Prof. Wojciecha Wrzesińskiego, a jej wysokość wyniosła w tym roku 3000 zł. Laureatką została Pani Dorota Choińska,
absolwentka Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i historii w przestrzeni publicznej, autorka
pracy Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na Białostocczyźnie w kontekście
konfliktów pamięci – oczami
internautów, napisanej pod
kierunkiem dr hab. Joanny
Wojdon, prof. UWr. Jak głosi
werdykt jury, praca wyróżnia
się nowoczesnym warsztatem badawczym i odważnym
nowatorstwem w przedstawieniu tematu obrosłego narodowościowym oraz kulturowym
konfliktem, charakteryzuje się także umiejętną analizą materiału źródłowego, pozyskanego
w toku postępowania badawczego.
Nasi doktoranci Magdalena Gibiec i Marek Szajda (historia) zostali laureatami,
a Paweł Kaczmarski-Koronkiewicz (kulturoznawstwo) otrzymał wyróżnienie Komisji
Stypendialnej im. Wincentego Stysia Studenckiego Programu Stypendialnego
Wrocławskiego Centrum Akademickiego.
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Studenci III roku Pedagogiki, specjalność Edukacja dorosłych i marketing
społeczny, 29 października 2019 r. włączyli się w V edycję akcji Akademicki Znicz Pamięci (https://uni.wroc.pl/o-uniwersytecie/inmemoriam/
akademicki-znicz-pamieci/), którego koordynatorem jest Pani Urszula
Rozpara z Muzeum Uniwersyteckiego, reprezentująca również
Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr.
Studenci wraz z dr Rozalią Ligus po zapoznaniu się z listą miejsc i osób
zasłużonych dla UWr zaopiekowali się grobami profesorów spoczywających
na Cmentarzu Grabiszyńskim. Wśród upamiętnianych osób był
prof. Stanisław Tync (1889–1964), założyciel Katedry Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim
Tradycyjnie już okres jesienny jest czasem, kiedy
część naszych ekip badawczych rusza wraz
ze studentami w teren w ramach zajęć z zakresu
Metodyki prospekcji archeologicznej. Tym
razem przedmiotem ich zainteresowania były
zróżnicowane
pod
względem
lokalizacji
i wysokości partie Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego. Ekipa dra hab. Andrzeja
Wiśniewskiego i dr Ewy Lisowskiej prowadziła
badania w rejonie występowania piaskowcowych
ostańców w strefie pogranicza Pogórza
Kaczawskiego i Pogórza Izerskiego. Efektem tych
prac było odkrycie śladów aktywności ludzkiej,
datowanej na starszą epokę kamienia oraz
wczesnego średniowiecza. Co interesujące –
ślady te koncentrują się w bezpośrednim sąsiedztwie formacji skalnych.
Z kolei grupa kierowana przez dra Marcina Bohra skupiła się na weryfikacyjnych
poszukiwaniach w miejscu odkrycia kultowego depozytu rzymskich monet z połowy II w. n.e.
w rejonie Bramy Lubawskiej, stanowiącej
bardzo ważny łącznik komunikacyjny
pomiędzy strukturami osadniczymi
kultury przeworskiej z jednej strony
a nadłabskim kręgiem kulturowym
z drugiej. Depozyt, w skład którego
wchodzi łącznie 15 monet jest
zdecydowanie wyjątkowy w skali
europejskiego Barbaricum, zarówno
jeżeli chodzi o skład – mowa wyłącznie
o „dużych brązach”, czyli sestercach, jak
i jego kontekst, związany ze sferą kultury
symbolicznej. W oparciu o tegoroczne
prace można stwierdzić, że w ręce
badaczy trafił już cały depozyt, obecnie
trwają prace nad jego naukową
publikacją.
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29 października 2019 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Monika Pasiecznik, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr, wzięła udział w dyskusji
z cyklu Akademickie spojrzenia: konwersatorium Actualité critique. Dyskusja odbyła się
w ramach cyklu spotkań z gośćmi - ekspertami z różnych dziedzin życia społecznego
i kulturalnego, organizowanych przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Instytut Filozofii UW
we współpracy z École Normale Supérieure Paris.
Temat dyskusji brzmiał: Czego i jak dziś słuchamy? Współczesna muzyka i audiosfera.
W spotkaniu wzięli ponadto udział Antoni Beksiak (stowarzyszenie Turning Sounds) i kompozytor Robert Piotrowicz. Dyskusję prowadził dr Marcin Rychter (Instytut Filozofii UW).
http://www.okf.uw.edu.pl/multimedia/item/967-akademickie-spojrzenia-konwersatoriumactualite-critique-29-10-2019.html
Projekty naukowe
W ramach programu OPUS 17 dr hab. Mirosław Masojć, prof. Uniwersytetu (IAr),
otrzymał na badania Wokół Tsakhiurtyn Hondi. Badania epoki kamienia
pogranicza Ałtaju i Pustyni Gobi w Mongolii - 2.209.276 zł. Z kolei w ramach
programu PRELUDIUM 17 mgr Michał Halamus (IH) uzyskał wsparcie projektu
Kształtowanie się sytuacji politycznej w Królestwie Bosporańskim: greckie i nie-greckie
elity w świetle badań ilościowych i jakościowych, kwotą 135.772 zł. W tym samym
programie mgr Marta Aleksandra Kowal (IPs) będzie prowadzić badania pt. Podnoszenie
własnej atrakcyjności fizycznej – międzypłciowe i międzykulturowe porównanie, mając
wsparcie w wysokości 198.940 zł.
Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr, dr Dagmara Łaciak oraz doktoranci w Instytucie
Archeologii, mgr Agata Hałuszko i mgr Kamil Nowak, biorą udział w projekcie naukowym
Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza. Jego głównym celem jest opracowanie i opublikowanie
materiałów zabytkowych z cmentarzysk w Czernikowicach, stan. 2 i 4 (AZP 75-18, stan.
2 i 4), pow. legnicki. Do tej pory udało się zgromadzić liczne, rozproszone po różnych
jednostkach muzealnych archiwalia oraz materiał zabytkowy. Obecnie trwają prace nad archeologicznym opracowaniem materiałów oraz wykonaniem ekspertyz antropologicznych,
metaloznawczych oraz ceramologicznych w celu utworzenia interdyscyplinarnej publikacji
zgłębiającej zagadnienia zogniskowane
wokół pradziejowego miejsca grzebania
zmarłych. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury, realizowany przez Muzeum Miedzi
w Legnicy we współpracy z Muzeum Regionalnym w Chojnowie, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, Muzeum
Archeologicznym, Oddział Muzeum Miejskiego Miasta Wrocławia oraz Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w perspektywie czasowej 2019-2020.
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Dr Jacek Szymala (Instytut Kulturoznawstwa) odnalazł przedwojenny filmowy reportaż
z polskiej wyprawy na Spitsbergen z 1934 r. Film pod tytułem Do Ziemi Torella został
wyreżyserowany przez Witolda Biernawskiego (1898-1957), członka wyprawy. Materiały są
skopiowane na taśmy trudnopalne 35 mm (w postaci dupnegatywu obrazu i tonu oraz kopii
wzorcowej). Oryginalne materiały zostały najprawdopodobniej (z uwagi na to że były
łatwopalne) zniszczone.
W ramach projektu realizowanego z UiT The Arctic University of Norway (kierownik
projektu ze strony norweskiej: prof. Andrei Rogatchevski) we współpracy z Wytwórnią
Filmów Oświatowych w Łodzi (Jakub Krakowiak, Marek Pelski), film został zdigitalizowany,
wykonano i dodano napisy w języku angielskim. Dokument, oprócz walorów artystycznych
(zdjęcia krajobrazu), stanowi cenne historyczne źródło bezpośrednie w kontekście polskich
narracji polarnych, istotny jest także jako źródło do historii nauki polskiej. W obszernej
sekwencji sfilmowano fragment wykładu prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego (18721954), nestora polskich badań polarnych (uczestnika belgijskiej wyprawy antarktycznej z lat
1897-1899). W filmie wystąpili także inni polscy przyrodnicy, np. Stanisław Siedlecki (19122002). Materiał przez dziesięciolecia uważany był za zaginiony. Na podstawie kwerendy
w prasie udało się ustalić, że film pokazywano w Oslo w 1935 r. Z okazji jego odnalezienia
dr Jacek Szymala został zaproszony do wygłoszenia w lutym 2020 r. referatu

w Longyearbyen (stolica Svalbardu) na warsztatach z okazji 100 rocznicy zawarcia Traktatu
Spitsbergeńskiego (1920-2020). Dodatkowo w UiT The Arctic University of Norway (Tromsø)
odbędzie się wykład gościnny dra Szymali na temat polskich filmów dokumentalnych
o Spitsbergenie. Trwa praca nad analizą i interpretacją odnalezionego materiału w szerokim
kontekście dziejów oraz przebiegu wyprawy i przygotowania do pokazów w Polsce.
oprac. dr Jacek Szymala (Instytut Kulturoznawstwa)

Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę grantową z Narodową Agencją Wymiany
Akademickiej, przewidującą w ramach programu Katamaran opracowanie programu
studiów z zakresu public history realizowanych wspólnie z uniwersytetem Paris-Creteil
(UPEC). Koordynatorkami projektu są dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (IH)
i Prof. Catherine Brice (UPEC).
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21-23 października 2019 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wzięła udział w spotkaniu
inauguracyjnym projektu TEEM Civic and History Teachers‘ Education in Europe. Modules
for the Development of Democratic Competences and Social Responsibility of Teacher
Trainees, realizowanego w ramach Partnerstwa Strategicznego dla Szkolnictwa Wyższego
KA2Erasmus+, kierowanego przez prof. Aloisa Eckera z Uniwersytetu w Grazu. Celem
projektu jest opracowanie materiałów do kształcenia nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie w zakresie kilku istotnych społecznie zagadnień. Uniwersytet Wrocławski
jest partnerem projektu, w którym biorą udział dydaktycy historii i wos z Austrii, Hiszpanii,
Węgier, Niemiec, Polski oraz Szwajcarii. Prof. Wojdon odpowiedzialna będzie za moduł
poświęcony nauczaniu o migracjach. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w czerwcu 2020 r.
we Wrocławiu.
PUBLIKACJE
W konkursie na publikację książki w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego złotą
książką roku 2019 ogłoszono pracę Dudy: metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce –
od tradycji do folkloryzmu, autorstwa profesora Zbigniewa Przerembskiego (IMuz).
Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się monografia autorstwa
dr hab. Elżbiety Kaszuby (IH), Państwowotwórcza rola Polskiego Radia
w II Rzeczypospolitej w świetle pisma "Radio"/"Antena". Wybrane
zagadnienia (Kraków 2019), prezentująca problematykę, która nie była
dotychczas przedmiotem odrębnych studiów monograficznych. Książka
skupia uwagę na aktywności przedwojennego Polskiego Radia, która
służyła kształtowaniu tożsamości, świadomości
obywatelskiej i identyfikacji z państwem w specyficznych warunkach Polski odrodzonej po wielogeneracyjnej przerwie.
26 października 2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia zaprezentowane
zostało drugie wydanie książki Ponad granicami. Historia Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej, autorstwa Łukasza Kamińskiego, Petra
Blažka i Grzegorza Majewskiego. Dyskusję z udziałem autorów
poprowadziła dr Katarzyna Uczkiewicz.
W ramach serii Historia obok. Studia z dziejów lokalnych pod red.
Przemysława Wiszewskiego ukazała się książka Agnieszki Patały
i Radosława Glińskiego, Dziedzicwo kultorwe gminy Żukowice.
Materialne dziedzictwo kulturowe gminy Żukowice stanowi bardzo
niejednolity zbiór dzieł architektury, rzeźby i malarstwa, powstałych
na przestrzeni siedmiu wieków i reprezentujących wiele ważnych dla
sztuki Śląska oraz Europy Środkowej zjawisk. Na jego charakterze
zaważyły czynniki uniwersalne, takie jak okoliczności polityczne,
przemiany konfesyjne, ambicje oraz możliwości finansowe
fundatorów czy starania (lub ich brak) późniejszych właścicieli.
Istotne okazały się także sieci rodzinnych kontaktów sprzyjające
migracji twórców (zwłaszcza sztukatorów czy rzeźbiarzy) między
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terenami, z punktu widzenia czystej geografii, zupełnie ze sobą
niepołączonymi. Wreszcie, niepoślednie znaczenie dla kształtowania obrazu dziedzictwa
kulturowego gminy miało położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Głogowa, w orbicie i pod
oddziaływaniem którego pozostawały przez stulecia miejscowości tejże okolicy. Wskazanie
najważniejszych i najciekawszych dzieł sztuki i architektury gminy pozwoli nie tylko docenić ich
niewątpliwą wartość, lecz również zwróci uwagę na ich często katastrofalny stan zachowania,
wymagający podjęcia stanowczych i szybkich kroków.
Na początku października ukazał się 53 numer Quarta.
Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki UWr. Jak napisał
w odredakcyjnym komentarzu redaktor naczelny, Prof. Waldemar Okoń, w jesiennym „Quarcie” znajdziecie Państwo szereg
interesujących artykułów, związanych tym razem z różnymi
formami istnienia oraz funkcjonowania rozmaitych dzieł w okresie
od XII w. do współczesności. Już pierwsza praca, autorstwa Marca
Cadinu, wprowadza nas w fascynujący świat założeń urbanistycznych powstających w średniowieczu w basenie Morza
Śródziemnego, będących wynikiem ambicji poszerzania stref
wpływów przez takie miasta-matki jak Piza, Siena, Genua czy
Orvieto. Kolejny tekst stanowi omówienie warszawskich wystaw
sztuk pięknych z lat 1819–1828 w mało dotąd rozpoznanym
kontekście postrzegania architektury jako przedmiotu zainteresowania i troski polityki rządowej
tamtego okresu (Mikołaj Getka-Kenig).
Tocząca się od pewnego czasu po raz kolejny dyskusja na temat naszych cech
narodowych i rodzimości w sztuce znajduje wyraz w pracy Pauliny Korneluk poświęconej
poglądom jednego z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich architektów
i teoretyków architektury z przełomu XIX i XX w. – Jana Sasa-Zubrzyckiego. Dla miłośników
motoryzacji i architektury mamy w „Quarcie” rozprawę o intrygującym tytule Samochodowa
geneza form architektury Ericha Mendelsohna z lat 20. XX wieku (Mateusz Konopka), a dla
amatorów teorii postmodernistycznych – kolejny odcinek serialu teoretycznego dedykowanego
założeniu Parc de La Villette i Bernardowi Tschumiemu (Cezary Wąs).
Całość wieńczą dwie recenzje: Patrycji Cembrzyńskiej, dotycząca malarstwa Ignacego
Czwartosa, którego prace gościliśmy niedawno w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, oraz
moja, poświęcona napisanej przez Annę Markowską książce będącej jedynym w swoim rodzaju
encyklopedyczno-słownikowym opracowaniem historii powojennej sztuki Wrocławia
i związanych z nią tajemniczych „rzeczy podręcznych”.
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
O UWr jako uczelni badawczej w TVP Wrocław mówili 4 listopada 2019 r. JM Rektor
i Dziekan, Prof. Przemysław Wiszewski.
Nagranie dostępne jest pod adresem https://wroclaw.tvp.pl/45178932/04112019
Pod adresem https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/91343/Uniwersytet-Wroclawskilaureatem-konkursu-Inicjatywa-Doskonalosci-Uczelnia-Badawcza# można natomiast
posłuchać wywiadu radiowego.
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Przemysław Wiszewski
Uniwersytet Wrocławski na drodze do uczelni badawczej
(tekst ze strony internetowej uwr.edu.pl)
Dzień 30 października 2019 r. ma szansę przejść do historii naszej Uczelni. Tego dnia
dowiedzieliśmy się, że nasza aplikacja w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia
badawcza” została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych. Dlaczego jest to takie ważne?
Konkurs miał wyłonić grupę uczelni specjalizujących się w badaniach najwyższej jakości.
Skutkiem wysokiej oceny aplikacji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2020-2026
będziemy otrzymywali ministerialną subwencję zwiększoną o 10% w celu sfinansowania
zaproponowanych w projekcie zmian. W 2023 r. zostanie przeprowadzona ocena
śródokresowa, w 2026 r. końcowa. Uniwersytet będzie mógł się ubiegać o przedłużenie
finansowania na lata 2027-2032, o ile obie oceny wypadną pozytywnie.
Uniwersytet Wrocławski już dziś należy do pierwszej dziesiątki najlepszych
publicznych uczelni wyższych w Polsce. Dlaczego więc chcemy w jego życiu wprowadzać
głębokie, dotyczące wielu obszarów zmiany opisane w aplikacji? Nie tylko dlatego, że tego
oczekuje Ministerstwo.
Przede wszystkim my sami widzimy wyraźnie, że musimy usunąć bariery, które
w zmieniającym się świecie blokują nasze badania, osłabiają przekazywanie najnowszej
wiedzy studentom i utrudniają współpracę z otoczeniem.
Zaproponowany i wysoko oceniony przez recenzentów program zmian na Uniwersytecie przewiduje następujące zadania priorytetowe:
- wsparcie dotychczas funkcjonujących „obszarów doskonałości” w badaniach (Priorytetowe
Obszary Badawcze) tak, aby zwiększyć ich siłę oddziaływania zarówno w przestrzeni
międzynarodowej, jak i na społeczność UWr;
- kreowanie nowych zespołów badawczych aktywnie uczestniczących w nauce światowej
i odpowiadających swoimi badaniami na potrzeby otoczenia społecznego;
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- rozwój zindywidualizowanego, dającego dostęp do najnowszej światowej wiedzy kształcenia studentów i doktorantów tak, aby promować ich przyszły udział w życiu naukowym;
- aktywna promocja kultury jakości w polityce kadrowej i wprowadzenie efektywnego
systemu zarządzania uczelnią zorientowanego na jasno określone cele strategiczne.
Priorytetowe Obszary Badawcze (POB)
Wielość uprawianych na naszej Uczelni dyscyplin daje nam wyjątkową szansę na
prowadzenie szerokich, interdyscyplinarnych badań. Efekt synergii owocuje unikatowymi,
indywidualnymi kierunkami badań. Obszary, które odniosły największy sukces mierzony
udziałem w dyskursie nauki światowej, zostały w naszym wniosku wymienione jako
„priorytetowe obszary badawcze” (nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie
– od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek –
miasto i środowisko, wielokulturowość). Dla dużej grupy związanych z nimi badaczy
utworzono możliwość aplikowania o „grant na grant”, czyli uniwersyteckie finansowe
wsparcie badań poprzedzających aplikację o zewnętrzne granty. Uruchomiony zostanie też
program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia
współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie
redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania
w ramach POB.
Znaczne środki zdecydowaliśmy się przeznaczyć na budowę fundamentów dalszego
rozwoju badań na UWr. Dużą wagę przywiązujemy zwłaszcza do programu finansowania
przyjazdów badaczy z zagranicy. Goście będą prowadzić seminaria dla badaczy
z Uniwersytetu, z którymi chcieliby podjąć lub zacieśnić współpracę, oraz dla studentów
i doktorantów. Przyczyni się to do ożywiania kontaktów międzynarodowych, ale przede
wszystkim wprowadzi w krąg światowego dyskursu naukowego szerszą niż dotąd grupę
członków naszej wspólnoty.
Wiemy, że niezbędne jest wyposażenie Uczelni w odpowiednie zaplecze sprzętowe
(nauki eksperymentalne) i dostęp dla wszystkich do najświeższej, najwyższej jakości
informacji naukowej (nauki humanistyczne, społeczne). Celowi temu służyć mają znaczne
nakłady finansowe, a także szeroka współpraca środowiskowa oraz integracja informacji
o zasobach aparaturowych i bibliotecznych wszystkich wrocławskich uczelni wyższych.
Badania poza POB
POB-y mają rozszerzyć na UWr liczbę i zakres obszarów wiedzy dobrze związanych
z międzynarodowym światem naukowym. Ale byliśmy też przekonani, że dalszy postęp
w ramach priorytetowych obszarów badawczych nie będzie możliwy bez rozwoju dyscyplin
dziś słabiej widocznych w światowej nauce. Dlatego powołane zostaną Inkubatory Doskonałości Naukowej. Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć
charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę POB-ów z dyscyplinami dotąd słabiej
zaangażowanymi w ich rozwój. Zespoły młodych pracowników o zauważalnym międzynarodowo dorobku naukowym, pod kierunkiem doświadczonego badacza, otrzymają wysokie
środki na badania i międzynarodową aktywność organizacyjną. Zasadniczym celem
powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających wprawdzie mniejszy
dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój. Mamy nadzieję
przełamać w ten sposób nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach
UWr. Program „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” jest szansą dla wszystkich.
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Zarządzanie i kadry
Wszyscy wiemy, że obecnie barierą naszego rozwoju jest system zarządzania UWr.
Dlatego zaplanowaliśmy gruntowną jego zmianę. Nasze priorytety to:
- podporządkowanie bieżących działań zarządczych celom strategicznym;
- transparentność i przewidywalność przebiegu procesów administracyjnych;
- wspieranie na wszystkich poziomach umiędzynarodowienia uczelni;
- aktywne, kompleksowe i podporządkowane celom strategicznym wspieranie aplikacji
i realizacji grantów;
- jasne określenie celów działań administracji uczelni, to jest aktywnego wspierania badań
naukowych i rozwijania powiązanej z badaniami dydaktyki akademickiej.
Ważnym elementem zmian będzie nowe podejście do zarządzania kadrami UWr.
Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi, które
skłonią pracowników do wykorzystywania ich inicjatywy w realizacji celów strategicznych
UWr. Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów
w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni.
Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni
muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania.
Wszyscy, którzy zaangażują się w poprawę międzynarodowej pozycji Uniwersytetu
w obszarze badań i dydaktyki, muszą odczuć odpowiedni wzrost swoich dochodów. Program
uczelni badawczej umożliwia sfinansowanie również tego celu.
Proces dydaktyczny i młoda kadra
Wszystkim tym działaniom musi towarzyszyć modernizacja procesu dydaktycznego tak, by
studenci UWr uczyli się od nas najnowszej światowej wiedzy. Służyć temu mają:
- powstanie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich związanych z POB-ami;
- rozwijanie kształcenia metodą tutoringu i stałe zwiększanie kompetencji dydaktycznych
kadry;
- zwiększenie liczby kursów anglojęzycznych w programach studiów w celu integracji
studentów polskich i zagranicznych;
- silniejsze powiązanie kształcenia w Szkole Doktorskiej z udziałem w międzynarodowych
badaniach, wsparte uniwersyteckimi grantami kierowanie doktorantów do najlepszych
ośrodków naukowych na staże i konferencje.
Jaki będzie Uniwersytet Wrocławski w 2026 r.?
Wierzę, że w 2026 roku Uniwersytet będzie dla wszystkich lepszą uczelnią: dla kadry
naukowo-badawczej, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych. Naszym
celem jest wsparcie wszystkich, którzy w naszej wspólnocie chcą budować innowacyjność,
kreatywność i otwartość. Nasz Uniwersytet ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem
społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian, angażującym otoczenie w wymiarze
regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim. Już niedługo mury naszej Uczelni będą
rozbrzmiewały różnymi językami, gościły światowej klasy zespoły badawcze, tworzyły
możliwie najlepsze warunki pracy dla nas wszystkich. Nasza społeczność ma szansę stać się
wolnym Uniwersytetem – odważnym w tworzeniu, otwartym w dyskusji naukowej,
zaangażowanym w relacje ze studentami. Taki Uniwersytet Wrocławski będzie naszą
wspólną dumą.

16

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 28 (XI 2019)

Dyrekcja Instytutu Archeologii informuje o dostępie do elektronicznej bazy Human
Relation Area Files Uniwersytetu Yale, gromadzącej informacje i dokumenty o kulturach
tradycyjnych na całym świecie oraz na temat archeologii. Dostęp dla pracowników
i doktorantów naszego Wydziału możliwy jest z komputerów znajdujących się w czytelni
Biblioteki Instytutu Archeologii, adres bazy danych https://hraf.yale.edu/.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
19–22 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się największe wydarzenie
adresowane do młodych badaczy zajmujących się naukami historycznymi – XXVII
Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Tegoroczną edycję zorganizują wspólnie
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.
Wydarzenie ma połączyć część konferencyjną z dyskusyjną oraz warsztatową. Poruszone
mają zostać m.in. kwestie związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości,
gospodarczą, a także popularyzacją historii, oral history czy gender studies.
Więcej:
https://histmag.org/Oficjalnie-Ogolnopolski-Zjazd-Historykow-Studentowodbedzie-sie-we-Wroclawiu.-Znamy-termin18538?fbclid=IwAR3i1MbQGold5phTct3AFxfb03DI9zhOvESl9mdasHl97PSX0Cu8smlViA4
Poszukiwani są studenci lub doktoranci chętni do udziału w projekcie digitalizacji kolekcji
korespondencji XIX-wiecznych emigrantów z Moszczyny (Langebruck) na Opolszczyźnie.
Projekt prowadzony jest w ramach zajęć seminaryjnych na Uniwersytecie stanowym
Missouri w Kansas City pod kierunkiem prof. Andrew Bergersona, we współpracy
z Uniwersytetami w Hamburgu, Wiedniu i UWr. Uniwersytet Missouri dysponuje
zeskanowanym zbiorem korespondencji (listów i kart pocztowych, pisanych głównie do
USA), a także narzędziami komputerowymi do odczytywania pisma odręcznego. Oferuje
darmowe wykłady na platformie e-learningowej z zakresu historii migracji,
epistolografii, digitalizacji oraz innej tematyki pomocnej w pracy nad
kolekcją, a także warsztaty pisarskie w języku angielskim (w zakresie pisania
prac naukowych z obszaru humanistyki). Nie jest wymagana znajomość
języka niemieckiego (choć byłoby to oczywiście pomocne), jedynie
angielskiego w stopniu komunikatywnym. Rolą studentów z Polski byłoby
wsparcie ich zagranicznych partnerów w ustalaniu warunków lokalnych
korespondentów na Śląsku (np. weryfikacja ksiąg metrykalnych, miejscowych
archiwów, wizja lokalna). Początek prac planowany jest w semestrze letnim
2019/2020, a ich zakończenie – jesienią 2020 r. Efektem powinna być książka
w formie elektronicznej, wydana przez wydawnictwo uniwersyteckie
w Kansas City.
Chętnych studentów lub doktorantów zapraszam do kontaktu
mailowego joanna.wojdon@uwr.edu.pl
Na zdjęciu – pierwsze robocze spotkanie grupy profesorów, zaangażowanych
w projekcie, za pośrednictwem komunikatora internetowego.
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Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa oraz Biblioteka
Kulturoznawstwa i Muzykologii
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Obrazki
z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku, która odbędzie się 22 listopada 2019 r.
w sali 107 przy ul. Szewskiej 36.
Udział w konferencji wezmą
badacze kultury wizualnej i muzycznej, kulturoznawcy, historycy sztuki, muzykolodzy,
bibliotekarze muzyczni oraz
kolekcjonerzy.
Założeniem konferencji
jest zapoczątkowanie pogłębionych
badań
nad
fenomenem druków muzycznych z okresu XIX i XX wieku.
Publikacje tego rodzaju są
interesującym i niedocenionym
źródłem wiedzy o kulturze
muzycznej i wizualnej XIX i XX
wieku. Popularyzowały utwory
muzyczne tworzone przez
znakomitych kompozytorów
muzyki klasycznej, operowej,
wodewilowej, operetkowej, kabaretowej i filmowej. Znane i lubiane utwory wydawano
nieraz w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Okładki nut często projektowali
znakomici artyści, nie zawsze znani dziś z imienia i nazwiska. Ukazują one rozwój popularnej
kultury muzycznej oraz sposoby reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy
obcowano z nią na żywo. Dziś druki muzyczne są świadectwem zmiany stylów ilustracji,
gustów muzycznych, szczególnej geografii upodobań muzycznych.
Organizatorzy konferencji:
Kierownik naukowy: dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr. (IKult, Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego UWr), Monika Janowiak-Janik i Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa
i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr).
Strona konferencji: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzialania/konferencje/obrazkiz-nut-druki-muzyczne-w-kulturze-xix-i-xx-wieku/
Kontakt: bibl.kult.muz@uwr.edu.pl

Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 6 grudnia 2019 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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