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Szanowni Państwo, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
Listopad nigdy nie był moim ulubionym
miesiącem. Ciemności coraz więcej, chłód i deszcze
zmywające złotą jesień nie dają zapomnieć
o efemeryczności ciepłych i słonecznych miesięcy w tej
części świata. Pechowo, jako „odprężającą” lekturę
w podróży wybrałem tom reportaży-wspomnień
uchodźców z Korei Północnej. Uderzające w ich
opowieściach jest poczucie naturalności świata, w którym
żyli. Poczucie normalności dla urodzonych w nim, wobec
braku relacji ze światem poza państwem pod opieką
przywódcy. Potrzeba głębokiego kryzysu, by przełamać
schemat kultury, w którą wrosło się swoim życiem. Ale –
jak świadczą relacje tych uciekinierów – jest to możliwe.
W każdym wieku, za niemal każdą cenę.
Wejście w inny świat, zerwanie z przyjętą perspektywą niesie ogrom zagrożeń,
wyzwań, obaw – ale też nadzieję na pójście dalej, odkrycie innego siebie i dopełnienie tym
tego, którym już się staliśmy. Dla nas, dla członków Akademii powinno to być codzienne
wyzwanie i codzienna nadzieja. Żyjemy przecież nie tym, co już zrobiliśmy, powiedzieliśmy
i opublikowaliśmy, ale tym, co jeszcze uda nam się poznać, przemyśleć, odkryć i przekazać
innym. Ostatecznie też nie jest naszym zadaniem ani żmudna repetycja treści już
wyrażonych, ani realizacja zamówienia według założonych parametrów. To, co czyni
Akademię wyjątkowym, jest duch wyzwania. Rzucanie go światu i sobie w świecie. Bez
nadziei na nowe odkrycie, na odnalezienie nowego spojrzenia na świat tuż za rogiem lub po
przejściu długiej drogi, nasza praca nie miałaby sensu. Mamy ten ogromny przywilej i to
wielkie szczęście, że nasi mistrzowie – rozproszeni po całym globie i po stuleciach naszej
kultury – nauczyli nas kwestionować porządek, testować materię świata. I jeśli chcemy
spłacić dług, jaki wobec nich zaciągnęliśmy, musimy stawiać wciąż nowe pytania. Nawet,
jeśli nie będą one dla nas i naszego otoczenia wygodne dziś.
Jako badacz chciałbym rewolucji, która odsunęłaby zmierzch listopada. Jako dziekan
muszę myśleć o zachowaniu równowagi, ale dynamicznej, nie tylko dostosowującej się do
świata, ale wyprzedzającej jego żądania. Stąd może dla niektórych zmiany, które są
wprowadzane na Wydziale będą zbyt wolne, dla innych – zbyt szybkie. Nadal zamierzam
rozwijać ułatwienia w komunikacji między nami a otoczeniem, ale też między jednostkami
organizacyjnymi i członkami Wydziału. Rusza nowy system stron internetowych Wydziału,
bardziej elastyczny, a jednocześnie połączony różnymi kanałami wzajemnego
przekazywania informacji. Więcej znajdą Państwo o tym niżej, ale tu serdecznie zachęcam
do ożywienia stron swoich jednostek informacjami, a także do zakładania własnych stron.
Niedługo uruchomimy wersje anglojęzyczną i – mam nadzieję – niemieckojęzyczną portalu.
Przygotowujemy nowe ramy dla publikacji elektronicznych prac członków Wydziału
w ramach uniwersyteckiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium. Już teraz dały one
kilkadziesiąt tysięcy odsłon opublikowanych tam przez naszych pracowników treści. A może
ich być więcej. Wolna nauka, wolny do niej dostęp to dla mnie kamienie węgielne rozwoju
naszego Wydziału. Musimy uczynić publikowanie cyfrowe prostszym i przyjaźniejszym dla
pracowników. Rozszerzamy dostęp do elektronicznych baz danych. Dzięki współfinansowaniu ze strony MNiSW wykupimy możliwość korzystania z humanistycznej części
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bazy EBESCO dającej dostęp do setek tysięcy pełnotekstowych
wersji artykułów z najważniejszych czasopism humanistycznych i społecznych z całego
świata. Nie możemy się zamknąć w ramach „nauki polskiej”, bo Akademia nie zna granic
innych, niż granice ludzkiego poznania.
Wreszcie szykujemy zmiany dotyczące drobniejszych kwestii administracyjnych –
wprowadzenie ujednoliconego systemu obsługi osób przygotowujących aplikacje grantowe
i realizujących projekty badawcze. Ryzyko błędów finansowych dotykających całą
wspólnotę, nie tylko wykonawców, jest zbyt duże, byśmy mogli zatrzymać się na obecnym
poziomie funkcjonowania systemu. Od początku roku kalendarzowego 2018 planujemy
wraz z Kwesturą wdrażać moduł elektronicznych delegacji w ramach systemu TETA.
Powinno to przyśpieszyć rozliczanie delegacji i ułatwić ich wystawianie. Trzymamy za to
kciuki i będziemy obserwować działanie systemu.
Nie mam ciepłych wspomnień dotyczących listopada. Ale – czas to zmienić. To wszak
okres budowania, po którym przychodzi świąteczny grudzień i już, tuż tuż za śnieżnym
styczniem (koniec semestru!) i lutym (przerwa międzysemestralna!!) jest wiosna. Zatem
spoza mgły rozwijającej się grypy apeluję – nie poddawajmy się! Szukajmy dróg i ścieżek
odświeżających nasze spojrzenia, dających wgląd nowy w świat dookoła nas. Na narzekanie
szkoda czasu, który mija i tak zbyt szybko!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
24 października 2017 r. zmarł Profesor Franciszek Biały (ur. 4 września 1931 r.). Profesor
Biały był wybitnym historykiem, badaczem dziejów Śląska XIX i XX w., autorem licznych
monografii i artykułów, wychowawcą pokoleń adeptów studiów historycznych. W latach
1955-1969 pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1969 do
2001 r. był związany zawodowo z Instytutem Historycznym UWr. Profesor zainicjował ważne
prace naukowe nad historią polityczną, gospodarczą, społeczną oraz kulturową Śląska. Był
wybitnym znawcą dziejów prasy i współautorem jednej z najważniejszych współczesnych
publikacji śląskoznawczych, Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 r.
17 października 2017 roku w
Oratorium Marianum Uniwersytetu
Wrocławskiego
odbyło
się
pożegnanie akademickie Profesora
Krystyna
Matwijowskiego.
W uroczystości wziął udział JM
Rektor UWr prof. Adam Jezierski.
Władze
Wydziału
Nauk
Historycznych i Pedagogicznych
reprezentował jego dziekan, prof.
Przemysław Wiszewski, natomiast
Instytut Historyczny – jego
dyrektor, prof. Rościsław Żerelik.
W imieniu uczniów Profesora
Matwijowskiego głos zabrali prof. Jerzy Maroń oraz dr hab. Leszek Ziątkowski., prof. UWr.
Uroczystość prowadził dr hab. Filip Wolański, prof. UWr.
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4 czerwca 2017 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. Architektura okresu III Rzeszy
w Polsce zorganizowana przez Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą
Nowoczesną oraz Centrum Kultury ZAMEK. Spotkanie miało miejsce we wnętrzach
dawnego Zamku Cesarskiego, przebudowanych w okresie okupacji na siedzibę
Hitlera.Celem konferencji było zainicjowanie platformy współpracy naukowców z różnych
ośrodków. Na przyszły rok planowane jest wydanie polsko-angielskiej publikacji
podsumowującej obrady, wypełniającej istotną lukę w dotychczasowej literaturze
przedmiotu.
Konferencja inauguruje działalność Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą
Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełen program
znajduje się pod adresem:
http://ckzamek.pl/media/files/PROGRAM_Architektura_III_Rzeszy.pdf
Od 6 września do 9 października 2017 r. dr Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki
uczestniczyła w badaniach archeologicznych w Pafos na Cyprze jako członek misji
archeologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pafos jest jednym z najważniejszych
stanowisk archeologicznych na Cyprze. Badaniami ekspedycji prowadzonymi w ramach
Paphos Agora Project kieruje prof. dr hab.
Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu
Archeologii UJ. Ich celem jest zbadanie
i rekonstrukcja przestrzeni publicznej
agory starożytnego miasta Nea Paphos w
okresach hellenistycznym i rzymskim oraz
infrastruktury i działalności ekonomicznej
miasta. W pracach wykopaliskowych
uczestniczyły także, jako wolontariuszki,
dwie studentki historii sztuki, Klaudia
Dąbrowiecka i Maria Caban.
Dwoje innych studentów historii sztuki, Małgorzata Reszka oraz Jakub Gronowski wzięło
udział w pracach wykopaliskowych polsko-armeńskiej misji
archeologicznej w Metsamor
k. Erewania. Badania ekspedycji
kierowanej przez dr hab.
Krzysztofa Jakubiaka z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są na
terenie kompleksu osadniczego
datowanego na okres wczesnego
żelaza oraz urartejski (XI-VII w.
p.n.e.)
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21-23 września 2017 r. odbył się III Zjazd Polskiego
Towarzystwa
Kulturoznawczego.
Tym
razem
kulturoznawcy tematem obrad uczynili Kultury w ruchu.
Migracje, transfery, epistemologie. W składzie rady
programowej Zjazdu znalazła się nasza koleżanka, dr hab.
Dorota Wolska z Instytutu Kulturoznawstwa. Odbywające
się co cztery lata Zjazdy Polskiego Towarzystwa
Kulturoznawczego mają na celu konsolidację środowiska
badaczy kultury oraz dyskusję nad aktualnymi problemami
teoretycznymi,
metodologicznymi
i
praktycznymi
dyscypliny, a także jej kondycją i rolą we współczesnym świecie.
Podczas licznych sesji panelowych oraz plenarnych środowisko wrocławskiego
Kulturoznawstwa mocno zaznaczyło swoją obecność: na 31 sesji wrocławscy kulturoznawcy
przygotowali i poprowadzili cztery spotkania panelowe oraz zaprezentowali 12 referatów.
Jak co cztery lata, Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego kończy Walne
Zgromadzenie Delegatów PTK, podczas którego wybierany jest nowy Zarząd. W skład
czternastoosobowego Zarządu weszły dwie nasze koleżanki: dr hab. Izolda ToppWójtowicz oraz dr Magdalena Matysek-Imielińska, zaś członkiem Komisji Rewizyjnej
został dr Krzysztof Łukasiewicz.
Dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii wystąpiła
z prelekcją pt. Muzyczne gwiazdy w dawnej Oleśnicy podczas koncertu
zorganizowanego 23 września 2017 r. w Sali Widowiskowej w Oleśnicy
w ramach cyklu Oleśnickich Spotkań z Muzyką.
11 października w Oratorium Marianum UWr odbyła się uroczystość
z okazji Jubileuszu 50-lecia Instytutu Psychologii. Zebrali się na niej
byli i obecni pracownicy Instytutu, doktoranci, studenci, a także wielu
znamienitych gości w różny sposób związanych z Instytutem. Podczas
dwugodzinnej uroczystości jej uczestnicy wysłuchali wystąpienia Dziekana Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysława Wiszewskiego, z ust którego padło
bardzo wiele słów uznania dla Instytutu, a także życzenia sukcesów na przyszłość.
W kolejności głos zabrała Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
doc. dr Alina Czapiga, która sięgnęła do bogatej historii Instytutu Psychologii, przybliżyła
sylwetki oraz dorobek naukowy osób do tej pory z nim związanych. Przemawiał też Dyrektor
Instytutu Psychologii dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, podsumowując dotychczasową
działalność Instytutu i wyrażając nadzieję na następne lata owocnej (współ)pracy całej
instytutowej społeczności.
Po części oficjalnej zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w wykładzie nowego
pracownika Instytutu Psychologii dr hab. Macieja Karwowskiego prof. UWr, zatytułowanym
Kreatywność w edukacji – sytuacja podwyższonego ryzyka.
Prawdziwym wydarzeniem była odbywająca się pod koniec września 2017 r. konferencja
Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych. W trakcie trzydniowych obrad
zaprezentowano ponad 50 referatów, a w konferencji wzięli udział najwybitniejsi badacze
młodszych faz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Co ważne, liczny był też udział młodszego
pokolenia naukowców, w tym studentów i doktorantów.
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12 października 2017 r. odbyła się w Poznaniu konferencja zatytułowana Armenia
na przełomie XX i XXI wieku. Została ona zorganizowana przez Katedrę Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr i będący jej częścią Ośrodek Badań Wschodnich oraz
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jej celem był przegląd dotychczasowych studiów
nad Armenią współczesną, a także integracja niezbyt licznego polskiego środowiska jej
badaczy.
16 i 17 października 2017 r. w Instytucie Kulturoznawstwa odbyły się wykłady
Profesor Carolyn Birdsall na temat metod badania historycznych i współczesnych miejskich
pejzaży dźwiękowych oraz seminarium poświęcone dziedzictwu europejskich archiwów
radiowych. Carolyn Birdsall jest profesorem na wydziale Television and Cross-Media Culture
w Uniwersiteit van Amsterdam. Zajmuje się badaniem kulturowego wymiaru technologii
dźwiękowych, ich funkcjonowaniem w życiu codziennym i w środowisku miejskim, historią
archiwów dźwiękowych oraz studiami nad miejskimi pejzażami dźwiękowymi. Jest autorką
znakomitej książki: Nazi Soundscapes: Sound, Technology and urban Space in Germany, 19331945 (2012). Wykłady miały następujące tematy: How to study soundscapes of the past and
present?; How to study urban sounds today?; zaś seminarium poświęcone było zagadnieniu
Conflict heritage: European radio archives before and after WWII. W wykładach licznie
uczestniczyli studenci kulturoznawstwa i muzykologii, a w seminarium – członkowie
i współpracownicy Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.
20 października 2017 r. w Sali Senatu w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbył się
uroczysty jubileusz 60-lecia pracy naukowej Profesor Doroty Simonides, wybitnej
etnografki, folklorystki, znawczyni kultury Górnego Śląska, senator RP w latach 1990–2005.
W 1955 jubilatka ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim; w 1962 r.
obroniła tu pracę doktorską. W 2010 r. z okazji Święta Uniwersytetu w Auli Leopoldina
odebrała Nagrodę Księżnej Jadwigi Śląskiej za działania na rzecz pojednania polskoniemieckiego. W 1957 r. rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,
przekształconej później w Uniwersytet Opolski, w której powołała do życia w 1973 r. pierwszy
w Polsce Zakład Folklorystyki przemianowany następnie w 1988 r. w Katedrę Folklorystyki.
Przez pewien czas pracowała zarówno w Opolu, jak i we Wrocławiu. W latach 1973–1974
piastowała funkcję kierownika Katedry Etnografii [obecnie Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej] UWr. Z Katedrą była
związana również w latach 80. i na
początku lat 90. XX w. Wychowała
wielu jej absolwentów, w tym
niektórych aktualnych pracowników.
Na uroczystości jubileuszu KEiAK
reprezentowały dr Małgorzata Michalska i dr Katarzyna Majbroda,
które w imieniu kierownika Katedry
prof. dr hab. Eugeniusza Kłoska oraz
pracowników złożyły na ręce Pani
Profesor list gratulacyjny.
Uczestnicy jubileuszu mogli zapoznać
się z dorobkiem naukowym i działalnością polityczną Jubilatki na specjalnie z tej okazji
przygotowanej wystawie. Jubileuszowi Pani Profesor Doroty Simonides towarzyszyła
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międzynarodowa konferencja naukowa pt. Karnawalizacja w
przestrzeni współczesnego miasta. Dr Małgorzata Michalska wygłosiła referat: Święta
mniejszości narodowych i etnicznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia i Pragi, prezentując i
analizując dwa najważniejsze z nich: wrocławski Kalejdoskop Kultur i Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny Narodów i Mniejszości Narodowych Praga – sercem narodów.
Dr Katarzyna Majbroda przedstawiła referat: Wrocławski Marsz Równości jako przykład
karnawalizacji w przestrzeni miasta. Perspektywa antropologiczna, pokazując Marsz jako
oddolne działanie społeczne w kontekście karnawalizacji współczesnej polityki ulicy.
19 października 2017 r. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr wziął udział w debacie
poświęconej obecności religii w przestrzeni publicznej dawniej i dziś. Debata odbyła się
w Radiu Opole, a wśród dyskutantów znaleźli się również dr hab. Danuta KonieczkaŚliwińska, prof. UAM, dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. UŚ, dr hab. Adam Perłakowski
prof. UJ i dr hab. Mariusz Sawicki prof. UO.
20 października mieliśmy okazję gościć prof. Krzysztofa Wachowskiego z wykładem pt.
Nowe odkrycia – nowe problemy. Badania placu Nowy Targ. Jak zwykle spotkanie
organizowane przez Zespół Konsultacyjny do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego
Wrocławia cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W listopadzie tego roku przypada trzydziesta rocznica buntu mieszkańców Braszowa,
skierowanego przeciwko dyktaturze Nicolae Ceaușescu. Wydarzeniom tym poświęcone było
seminarium, zorganizowane 19-21 października przez rumuński Instytut Badania Zbrodni
Komunizmu i Pamięci Wychodźstwa Rumuńskiego. Podczas spotkania dr Łukasz Kamiński
zaprezentował historię "Solidarności" oraz pamięć o niej we współczesnej Polsce.
22 października 2017 r. dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii wystąpiła
z odczytem Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku
w ramach cyklu O historii Wrocławia i Śląska inaczej, organizowanego przez Wrocławskie
Towarzystwo Miłośników Historii.
25 października 2017 r. w Instytucie Pedagogiki odbył się wykład
Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation
perspectives. Ze studentami i pracownikami Instytutu spotkali się
Marie Smith-Solbakken z Stavanger i Hans-Jørgen Wallin Weihe
z Lillehammer (Norwegia). Tłem dla rozważań były katastrofy
rozgrywające się na platformach wiertniczych w latach 80. XX wieku.
Wykładowcy zbadali, jak traumatyczne przeżycia odcisnęły piętno na
życiu uczestników tych wydarzeń. Osoby zainteresowane
problematyką będą mogły obejrzeć nagranie wykładu, które
niebawem ukaże się na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki.
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26 października 2017 r. uroczyście otwarto
Bibliotekę Instytutu Historycznego UWr im.
prof. Adama Galosa w nowych pomieszczeniach w wyremontowanej części budynku
Instytutu. W uroczystości wzięli udział JM Rektor
UWr prof. dr hab. Adam Jezierski, dziekan
Wydziału Nauki Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. Spotkanie
otworzył dyrektor Instytutu Historycznego
prof. dr hab. Rościsław Żerelik, a o remoncie
opowiedziała dr Lucyna Harc, zastępca
dyrektora ds. ogólnych.
Krótki film z uroczystości dostępny jest na kanale Youtube Instytutu Historycznego.
Setna rocznica rewolucji bolszewickiej w Rosji dała asumpt do organizacji wielu konferencji
naukowych. Czeski Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w pierwszych dniach listopada
przeprowadził konferencję poświęconą stu latom historii sowieckiego aparatu
bezpieczeństwa. W trakcie obrad dr Łukasz Kamiński wygłosił wykład Soviet-type security
apparatuses 1917-2017 – change or continuity? Dr Kamiński był także współorganizatorem
konferencji 100 years of Communism. History and Memory (Paryż, 8-9 listopada), prezentując
referat Giving the victims names and graves.
4 listopada w Muzeum Pana Tadeusza odbył się wykład dr hab. Bożeny Szaynok (Instytut
Historyczny) na temat żydowskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.
Było to pierwsze wydarzenie nowego cyklu: Misja: Polska. Misja: Wrocław – Spotkanie I:
Ziemia obiecana?, podczas którego poruszana będzie tematyka powojennych dziejów miasta
i regionu.
6-7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się konferencja naukowa
Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych,
zorganizowana przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Wykład inauguracyjny, Ziemie
Zachodnie i Północne w granicach Polski: kontekst
polityczny i społeczny przyłączenia i zagospodarowania wygłosiła dr hab. Małgorzata
Ruchniewicz, prof. UWr (Instytut Historyczny,
na zdjęciu ze strony CH Zajezdnia). Wśród
moderatorów i referentów znaleźli się
pracownicy
i
doktoranci
Instytutu
Historycznego: prof. Grzegorz Strauchold
(moderował sesję plenarną), prof. Jakub
Tyszkiewicz (prowadził sesję i wygłosił referat
Odzysk cegły we Wrocławiu i Szczecinie – próba
porównania); dr Barbara Techmańska (moderator i referent: Problemy z akceptacją Ziem
Zachodnich jako nowego miejsca zamieszkania przez dzieci i młodzież grup mniejszościowych),
Kamila Jasińska (Razem pracować i mieszkać obok siebie, czyli gdzie osiedlili się powojenni
pracownicy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu); Justyna Szablewska (Ochotnicze
Straże Pożarne jako czynnik integrujący lokalne społeczności na Ziemiach Zachodnich
i Północnych), Olga Kowalczyk (Kronika kryminalna Wrocławia. Przestępczość kryminalna we
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Wrocławiu 1945-1948 w świetle prasy lokalnej), Patrick
Starczewski (Przemysł wrocławski po godzinie zero-początki, porażki, sukcesy. Przejęcie LinkeHofman-Werke przez Polaków w 1945 roku). W ramach naukowego przedsięwzięcia odbył się
wernisaż wielkoformatowej wystawy plenerowej Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne.
Początek, przygotowanej przez Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych (PIN-IŚ
Opole, IŻ im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, MN w Szczecinie, OBN im. W.
Kętrzyńskiego w Olsztynie, Ośrodek „PiP”). Ekspozycja (pierwsza z cyklu) ma na celu
syntetyczne ukazanie wybranych aspektów pierwszych lat powojennej historii
wspomnianego obszaru.
13 listopada 2017 r. Instytut Historyczny zainaugurował, w jakże nietypowy sposób,
obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, otwierając na jeden symboliczny
dzień w swoich gościnnych murach podwoje Kawiarni Ziemiańskiej (nawiązanie do kultowej
warszawskiej Cukierni Ziemiańskiej powstałej w 1918 r. będącej miejscem spotkań literatów
Skamandra i „Wiadomości Literackich”; tu potraktowanej jako kwintesencja II RP). Projekt
edukacyjno-promocyjny, którego pomysłodawczynią była dr hab. Joanna NowosielskaSobel, prof. UWr., objął takie obszary jak polityka, radio, film, ale również kod kulturowy
ukryty w ubiorze, kabaret, piosenki i muzykę (na żywo! graną przez powołany specjalnie na
to wydarzenie zespół muzyczny), literaturę, taniec oraz kulinaria.
W projekt
zaangażowanych było bez mała 120 osób. Z ramienia Instytutu realizatorami
i współpomysłodawcami przedsięwzięcia byli młodzi ludzie działający w ramach
Studenckiego Koła Naukowego Historii XX w. im. prof. Wojciecha Wrzesińskiego pod wodzą
Pani Agnieszki Wrzesińskiej, wspomagani siłami studencko-doktoranckimi IH oraz Zespołu
Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizatorami wydarzenia były
wrocławskie Licea Ogólnokształcące nr IX, X i XII. Celem projektu była popularyzacja wiedzy
na temat życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego II RP wśród
studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, studentów innych
kierunków oraz uczniów liceów ogólnokształcących, realizowana w nowatorskiej formie,
a także aktywizacja wspomnianych szkół na niwie współpracy z Instytutem Historycznym,
aktywizacja środowiska studenckiego, stworzenie nowych płaszczyzn współpracy różnych
organizacji studenckich podejmujących w swoich działaniach problematykę kultury
materialnej i niematerialnej w ujęciu rekonstrukcji historycznej, a także promocja Instytutu
Historycznego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Liceów Ogólnokształcących we Wrocławiu nr IX, X, XII. Obowiązywał
strój z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Wydana została jednodniówka „A co w
Ziemiańskiej piszczy…”. Honorowymi gośćmi „Kawiarni Ziemiańskiej” byli Jego
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor
ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz
oraz Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Rafał Wojciechowski. Projekt został objęty
patronatem medialnym „Gościa Wrocławskiego”, Polskiego Radia Wrocław oraz Radia Luz.
Zdaniem dziennikarza Polskiego Radia Wrocław „Kawiarnia Ziemiańska” była jedynym tego
rodzaju projektem we Wrocławiu i prawdopodobnie w Polsce. Wydarzenie było na żywo
transmitowane na facebooku Instytutu Historycznego. Zdjęcia zamieścimy w kolejnym
numerze Biuletynu.
Więcej:
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/72329/Nietypowa-lekcja-historii,
http://wroclaw.gosc.pl/doc/4313816.Nauka-zabawa-i-niezwykly-klimat.
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14 listopada rozpoczął się cykl spotkań poświęconych kolekcjom i kolekcjonerom,
organizowanych przez Prof. dra hab. Waldemara Okonia (Instytut Historii Sztuki)
we współpracy z galerią Mia Art, ul.Mikołaja 61/62. Jako pierwsza będzie prezentowana
kolekcja M.A.Hermansdorferów. Przewidywane są kolejne prezentacje połączone
z rozmowami o istocie i roli kolekcjonerstwa we współczesnym świecie.
Studenci i doktoranci
18-24 października 2017 r. odbyła się kolejna edycja wymiany studenckiej pomiędzy
Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego a Instytutem Historii Państwowego
Uniwersytetu Petersburskiego. W trakcie pobytu studentów rosyjskich zorganizowano
konferencję naukową na temat wzajemnego postrzegania się Polaków i Rosjan przez
pryzmat humoru i satyry w perspektywie historycznej. Wymiana sfinansowana została
z projektu przyznanego Instytutowi Historycznemu przez Centrum Porozumienia PolskoRosyjskiego.
W początkach roku akademickiego 2017/2018 ukonstytuowały się nowe władze
Studenckiego Koła Naukowego Archeologów, nowym przewodniczącym został
Grzegorz Michalec. Członkowie Koła wraz z innymi studentami po raz kolejny wzięli
aktywny udział w organizacji XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz w stanowiącym jego
zapowiedź Parku Wiedzy 2017. Więcej:
https://www.archeo.uni.wroc.pl/20172/DFN/album/index.html.
Studenci historii w przestrzeni publicznej tradycyjnie
już z okazji Święta Niepodległości gościli w Instytucie
Historycznym przedszkolaków z Przedszkola „Mały
Książę” we Wrocławiu. Dzieci mogły wcielić się
w postać Marszałka Piłsudskiego, a własnoręcznie
wykonane biało-czerwone flagi służyły im do
sygnalizowania, które z patriotycznych piosenek
z radością i zapałem, a które ze smutkiem traktują
o wojnie.

Publikacje
Książki
Agnieszka Drożdżewska (Instytut Muzykologii), Kultura muzyczna
Oleśnicy w XIX i I połowie XX wieku, Katowice 2017. Monografia
została wydana przez Bibliotekę i Forum Kultury nakładem
Wydawnictwa Edycja, w ramach obchodów Roku Czeskiego
w Oleśnicy. Omawia zagadnienia dotyczące działalności
stowarzyszeń muzycznych, muzyki w teatrach, muzykowania
w kościele zamkowym, bogatej działalności artystycznej orkiestr
wojskowych, systematyzuje gościnne występy zamiejscowych
artystów, wreszcie porusza kwestie budownictwa instrumentów,
drukarstwa muzycznego i dystrybucji muzykaliów oraz edukacji
muzycznej. Uzupełnieniem są liczne ilustracje, w tym anonse i zapowiedzi prasowe
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omawianych spektakli i koncertów. Spotkanie z autorką oraz
promocja książki odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godzinie 18:00 w Sali Rycerskiej Zamku
w Oleśnicy. http://muzeum.olesnica.pl/promocja-ksiazki-agnieszki-drozdzewskiej/
Gabriela Wąs (Instytut Historyczny), Reformacja i władza. Reformy
chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku
w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku, Księgarnia
Akademicka, ss. 406. Książka składa się z pięciu studiów
poświęconych analizie roli władzy świeckiej w zapoczątkowywaniu
reformacji w obrębie wybranych terytoriów politycznych na Śląsku
oraz przeprowadzaniu jej najważniejszych etapów. Obserwacji
poddano również relacje, jakie powstawały w warunkach śląskich
między zmienionym przez reformację Kościołem i władzą świecką
zarówno w trakcie przeprowadzania reformacji, jakie i te, które
następnie przez praktykę utrwalały się jako ich specyficzne
powiązania. Zwrócono także uwagę na dążenia do legalizacji zarówno tych działań, jak
i osiągniętego stanu reform. Autoryzacja ich przez świecką władzę zwierzchnią była
integralną częścią zmian, ale jak się okazywało w trakcie badań, podlegały one także
weryfikacji i transformacji przez dążenia różnych innych grup społecznych i pośrednich władz
zwierzchnich. Zawarte w książce badania nawiązują do koncepcji badawczych związanych
z paradygmatem konfesjonalizacji, ale i do koncepcji postrzegania zjawisk w 2 połowie XVI
i pierwszych dziesięcioleciach XVII w perspektywie reformacyjnych kultur konfesyjnych.
Projekt
#100victims
to
polskoi anglojęzyczna publikacja w mediach
społecznościowych sylwetek stu ofiar
komunizmu,
reprezentujących
sto
milionów ofiar tego systemu. Przez sto dni
od 7 listopada (setnej rocznicy rewolucji
październikowej), codziennie Twitter oraz
Facebook (https://twitter.com/100Victims)
(https://www.facebook.com/100Victims/)
zamieszczać będą sylwetkę jednej postaci.
Projekt jest realizowany przez dra Łukasza
Kamińskiego
(Instytut
Historyczny),
wspieranego przez studentów historii
w przestrzeni publicznej. Relacjonowała
agencja PAP, a za nią czołowe media krajowe.
W internetowym magazynie
„WszystkoCoNajważniejsze”
(https://wszystkoconajwazniejsze.pl/lukasz-kaminski100victims-pamietajmy-o-ofiarach-komunizmu/) Ł. Kamiński pisze: Naszym celem jest
pokazanie, że za szacowaną przez historyków liczbą 100 milionów ofiar komunizmu kryją się
losy konkretnych ludzi. Ludzi, którzy mieli swoje twarze i nazwiska, których życie zostało nagle
brutalnie przerwane. […] Anonimowość ofiar była celem obu systemów totalitarnych.
Komunistom chodziło nie tylko o zgładzenie swoich wrogów, lecz także o wymazanie pamięci
o nich. Stąd chociażby większość ich ofiar pogrzebana jest w do dziś nieznanych miejscach. Nie
możemy przywrócić życia zamordowanym, możemy jednak wskrzesić pamięć o nich. Sto dni
trwania kampanii #100Victims powinno uświadomić tę potrzebę wielu ludziom na całym
świecie.
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Blogi
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w swoim blogu Humanities, stupid!
(http://jednakhumanistyka.blogspot.com) pisze o nauce jako dyscyplinie olimpijskiej:
W XX w. prestiż nauki w naszym kraju wynikał z przekonania, że zajmują się nią ludzie dający
odpór pragmatyzmowi i starający się mówić prawdę, szukać prawdy. Tylko i aż tyle. Lata 90-te
XX w. przekreśliły tę wizję, bo badacze zamienili się w pracowników nauki, a później
w wędrownych nauczycieli. Uczelnie miały budować prestiż społeczeństwa liczbą posiadających
wyższe wykształcenie, a przy okazji zatrzymać młodych przez pewien czas z dala od rynku
bezrobocia. Zapłacono za to cenę straszliwą - pauperyzacji misji i deprecjacji zawodu naukowca.
Kolejni reformatorzy z poprzedniego i obecnego obozów władzy celnie wskazują słabości tego
modelu, zapominając, że sami go stworzyli. Własnymi rękami. I jaka ma być recepta na ten
stan? Jeszcze większy nacisk na pragmatyczny i prestiżowy wymiar nauki. Gospodarka oparta
na wiedzy, a wiedza windująca polską naukę w rankingach światowych. Przy okazji – dająca
sukcesy zarządzającym.
Nie zrzędzę. Po prostu nie widzę logicznego sensu w mówieniu o poszukiwaniu prawdy
w sytuacji, gdy szuka się prostych PR-owskich i ekonomicznych rozwiązań. Reformy
abstrahujące od tego, czym w istocie swej jest nauka, jedynie dostosują system do bieżących
wymagań społeczeństwa i ludzi władzy. Ale to oznacza, że nauka nigdy nie wyjdzie poza
horyzont społeczeństwa tu i teraz, a zwłaszcza polityków tu i teraz. Kultura prestiżu to także
kultura strachu. Nie odkryć, bo te wymagają odwagi, potknięć i przegranych.
Prof. dr hab. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa)
w blogu Kocur na widowni poleca książkę Joanny
Krakowskiej, PRL. Przedstawienia, o której pisze m.in., że
urąga ekonomicznym regułom gospodarki rynkowej. Jest
wspaniałym dziełem sztuki. Autorka przekonała szacowne
instytucje i liczne grono osób do sfinansowania i stworzenia
niezwykłego przedmiotu – niepraktycznego i mało poręcznego, ale za to pięknego. Tom liczy
prawie osiemset stron, z czego niemal połowę stanowią całostronicowe ilustracje. Twarde
i solidne okładki wyglądają dostojnie, ale swoje ważą. Trudno książkę długo utrzymać w rękach.
Obcowanie z tym przedmiotem to doświadczenie wyjątkowe. Dotyk nabiera szczególnej rangi.
Wszystko w tej książce jest nieoczywiste i przez to intrygujące. Narracja, nowoczesna
i pod wieloma względami rewolucyjna, świetnie harmonizuje ze zbuntowaną szatą graficzną.
Czcionka raz jest czarna, raz czerwona. Stronice z tekstem bywają białe i bladoróżowe. Eseje
fotograficzne, w większości czarno-białe, skutecznie pobudzają wyobraźnię. […]
Monografia PRL. Przedstawienia to pierwsza książka z pięciu zapowiedzianych
w ambitnym projekcie Teatr Publiczny. Przedstawienia 1765-2015. Pomysłodawczynią
i redaktorką naukową całego przedsięwzięcia jest Joanna Krakowska, najwybitniejsza dziś
w Polsce znawczyni dramatu współczesnego. Studia nad dziejami teatru publicznego
Krakowska przemienia w fundamentalne badania nad historią kultury polskiej i tożsamością
narodową. PRL. Przedstawienia to lektura obowiązkowa dla każdego Polaka. Nie wątpię, że
kolejne tomy okażą się równie udane merytorycznie i artystycznie.
http://teatralny.pl/recenzje/czerwona-ksiega-polskiego-teatru,2020.html
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Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny)
przytacza manifest europejskich
intelektualistów wydany z okazji 11 listopada.
Czytamy m.in.
Wiele krajów europejskich świętuje stulecie własnej
niepodległości lub własnego zwycięstwa. Inne
przypominają sobie o swoich klęskach i ich skutkach. Na Wschodzie i Zachodzie coraz większe
poparcie zyskują ruchy populistyczne, które w sceptyczny sposób podchodzą do idei demokracji
parlamentarnej i integracji europejskiej. Ten stan rzeczy grozi nową falą nacjonalizmu. Czy uda
się mimo wszystko kultywować pamięć o końcu I wojny światowej z nowej europejskiej
perspektywy?
W tym przypadku chodzi o więcej niż o przypominanie ofiar i potwornych skutków wojny.
Należy wyraźnie podkreślić znaczenie dla Europy i świata idei pokoju, uniwersalnego prawa
międzynarodowego oraz rządów prawa i demokracji.
Cały tekst i lista sygnatariuszy: http://krzysztofruchniewicz.eu/manifest-europejski/

Projekty naukowe
13-14 października 2017 roku w portugalskim Faro odbyło się spotkanie
partnerów, zaangażowanych w realizację projektu pt. Old Guys Say Yes to
Community. Przedsięwzięcie realizowane w ramach grantu Erazmus+. Projekt
skupia badaczy ze Słowenii, Estonii, Portugalii i oczywiście z Polski. Instytut Pedagogiki,
WNHiP UWr – partnera projektu, reprezentowali: dr Małgorzata Malec-Rawiński,
dr Rozalia Ligus, dr Arkadiusz Urbanek.
Spotkanie było poświęcone wymianie
refleksji i wniosków, jakie zrodziły się po
analizie wyników badań terenowych. W toku
dwóch dni prezentacji i debat podsumowano
badawczy etap projektu, kierując uwagę na
dalsze
rekomendacje,
dostrzegające
przestrzeń aktywizacji mężczyzn „60 plus”
w lokalnych środowiskach. Poprzednie
spotkanie partnerów odbyło się w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
w dniach 24-25 maja 2017 roku, natomiast
podsumowanie kolejnego etapu zostało
zaplanowane na maj 2018 roku w Estonii. Projekt będzie realizowany przez kolejne dwa lata,
do sierpnia 2019 roku.
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3 listopada 2017 r. w Barcelonie odbyła się międzynarodowa konferencja zamykająca
projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and
Medium Cities across Europe, współfinansowany przez Rights, Equality and Citizenship
Programme of EU (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693), w której uczestniczyły:
dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda oraz dr Janina Radziszewska.
Podczas konferencji podsumowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych
we Wrocławiu, a także w Nottingham, Charleroi, Sabadell, Gironie i Salonikach. Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej reprezentowała dr hab. Monika Baer, która wygłosiła
referat zatytułowany: Is ‘homonationalism’ always already wrong? LGBT/Q strategies in
Wroclaw. Poza osobami reprezentującymi instytucje partnerskie, przemawiały też osoby,
które nie brały bezpośrednio
udziału w projekcie – Martina
Klett-Davies, ekspert z London
School of Economics oraz
zaproszeni goście, m.in. Gavin
Brown z University of Leicester
oraz
Jessica
Lynn,
Global
Ambasador Kinsey Institute,
Indiana University.
Strona projektu:
http://diversity.ub.edu
7-9 listopada 2017 r. w Jenie odbyła się
pierwsza konferencja sieci Jean Monnet
Applied European contemporary history,
której partnerem jest UWr, reprezentowany
przez dr hab. Joannę Wojdon, prof. UWr.
Celem sieci jest opracowanie (we współpracy
między uczelniami a placówkami public
history) sylabusa zajęć z historii stosowanej/
historii w przestrzeni publicznej i jego
pilotażowe
wdrożenie
w
uczelniach
partnerskich (w Gandawie, Sarajewie, Jenie,
Wrocławiu i Belgradzie), a także stworzenie
podręcznika do tych zajęć, odnoszącego się do trudnych doświadczeń z przeszłości.
Konferencja, zatytułowana Public and applied history on the battlefield of Europe. Dealing with
painful pasts in the 20th century zgromadziła kilkudziesięciu badaczy z krajów europejskich,
którzy wychodząc od prób zdefiniowania public history jako subdyscypliny naukowej
dyskutowali na temat różnych sposobów upamiętniania bolesnej przeszłości w przestrzeni
publicznej. Latem 2018 r. w Krzyżowej odbędzie się szkoła letnia dla studentów.
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Projekt: UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać uzyskał dofinansowanie w ramach programu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 2017 roku.
Beneficjentem i liderem projektu
jest Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Uniwersytecie Wrocławskim,
a partnerami są lokalne UTW
z Oławy, Legnicy, Strzelina,
Głuszycy, Zgorzelca, z Wrocławia
– Międzykulturowa Akademia
Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej oraz nowopowstały UTW
w Gryfowie Śląskim.
Kierownikiem projektu jest dr Małgorzata Malec-Rawiński (Instytut Pedagogiki),
a zastępczynią – mgr Ilona Zakowicz. Projekt podzielono na trzy moduły. 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. Natomiast w trzecim module, koordynowanym przez
dr Aleksandrę Marcinkiewicz-Wilk i dr Monikę Humeniuk, seniorzy będą mieli okazję brać
udział w wybranych zajęciach akademickich realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym celem tego modułu jest
włączenie osób starszych do uczącej się wspólnoty akademickiej, co stworzy płaszczyznę
międzygeneracyjnego poznania się. Dlatego też w listopadzie seniorzy będą widziani nie
tylko na korytarzach Instytutu Pedagogiki
i Instytutu Psychologii, ale także zasiądą w jednej
ławce ze studentami dziennymi na wybranych
zajęciach wybranych Instytutów WNHiP. Projekt
zakończy się konferencją popularno-naukową
24 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum.
Strona
internetowa
projektu:
http://projektutw.uni.wroc.pl/

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W środę, 29 listopada, o godzinie 13:00 zapraszamy do audytorium Instytutu
Historycznego (Szewska 49) na wykład Sari Eriksson z Uniwersytetu w Helsinkach,
The Finnish System of Education: From Myths to Realities. Wykład, wygłoszony w języku
angielskim, będzie częścią Tygodnia Kultury Fińskiej we Wrocławiu, organizowanego przez
konsulat honorowy Finlandii we Wrocławiu.
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14 listopada 2017 r. pod adresem http://www.dev-wnhip.uni.wroc.pl/wnhip/ ruszyła nowa
witryna internetowa Wydziału oraz tworzących go jednostek. Dostęp do niej możliwy jest
m.in. z dotychczasowej strony Wydziału (wnhip.uni.wroc.pl). Zachęcamy pracowników do
korzystania z możliwości tworzenia spersonalizowanych stron poświęconych własnej
działalności naukowej, stron organizowanych konferencji i wydawanych czasopism, a także
do uzupełnienia danych w systemie
USOS, z których pobierane są
informacje dotyczące m.in. godzin
konsultacji czy sylabusów zajęć.
Studenckie i doktoranckie koła naukowe
mogą tworzyć swoje podstrony na
witrynie Wydziału. Chcielibyśmy, by
nowa witryna stała się podstawową
platformą
wymiany
informacji
wewnątrz jednostek i w obrębie całego
Wydziału.
Dlatego
wszystkich
zapraszamy do zgłaszania uwag
dotyczących struktury i funkcjonowania
witryny i jej podstron na adres mailowy
www.uwagi@wnhip.uni.wroc.pl
Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich tegorocznym absolwentom studiów
stacjonarnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych odbędzie się w sobotę,
18 listopada o godzinie 1o:00 w Oratorium Marianu. Podczas uroczystości zostanie
wręczona nagroda im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii
najnowszej. 25 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się podobna uroczystość dla
absolwentów studiów niestacjonarnych.
Promocje doktorskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych odbędą się
1 grudnia o godzinie 12:00.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Konferencja Czary i zjawiska demoniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIXVIII w. odbędzie się 24 listopada 2017 r. w budynku Instytutu Historycznego, w sali 13.
Przedmiotem refleksji będzie tematyka wiary w czary oraz praktyki kulturowe związane
z tego rodzaju postawami
w społeczeństwie Europy środkowej w epoce
wczesnonowożytnej. W sesji wezmą udział historycy polscy i czescy.
29 listopada 2017 r., o godzinie 10.00 w Audytorium Instytutu Historycznego odbędzie się
pożegnanie akademickie Panów Profesorów Lecha Tyszkiewicz, Mieczysława Patera
i Franciszka Białego.
30 listopada, w czasie Targów Książki, odbędzie się promocja nowej książki Prof. Waldemara
Okonia (Instyut Historii Sztuki) Jestem jak echo. Rok 1983 opublikowanej przez
Wydawnictwo Warstwy we Wrocławiu. Jest to zbeletryzowana opowieść o czasach PRL-u,
do tytułowego roku 1983.
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30 listopada – 1 grudnia 2017 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Dni
które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg,
konsekwencje, pamięć). Obrady skoncentrują się wokół trzech tematów przewodnich.
Pierwszym będą wydarzenia na terenie Rosji w okresie wojny domowej lat 1917-1922.
W ramach drugiego podjęta zostanie problematyka konsekwencji przewrotu politycznego
i społecznego, jaki dokonał się na obszarze byłego państwa carów. Będą one rozważane
zarówno w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym. Trzeci wątek stanowić będzie
analiza kształtowania i funkcjonowania pamięci o rewolucjach rosyjskich. Wśród referentów
znajdą się badacze z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji, reprezentujący różne
dyscypliny naukowe. Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny UWr., Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr., Instytut Pamięci Narodowej
Oddział Wrocław, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur den östlichen Europa
Leipzig/Niemcy.
Obrady rozpoczną się w czwartek, 30 listopada o godz. 9.00 w budynku „D” Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7 (sala 2D im. W. Świdy). Konferencja ma
charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych i zapewniają
tłumaczenie symultaniczne.
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako
dylemat edukacji – teoria i praktyka, 8-9 grudnia 2017 r.
Konferencja organizowana jest przez Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną
we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz
Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.
Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 20 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?p=12481
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza 7–8 grudnia 2017 r. do wzięcia
udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Reformacja: między ideą a realizacją
– aspekty śląskie, polskie, europejskie organizowanej przez prof. dr hab. Gabrielę Wąs
i dr Lucynę Harc w związku z przypadającą w bieżącym roku 500. rocznicą wystąpienia
Marcina Lutra. Obrady będą miały miejsce w audytorium Instytutu Historycznego przy
ul. Szewskiej 49 oraz w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, które jest
współorganizatorem konferencji i towarzyszącej jej wystawy pt. Reformacja na Śląsku
w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowy we Wrocławiu.
Konferencję objęli patronatem Ksiądz Biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji
Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, dr Wojciech Woźniak,
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan WNHiP.
W konferencji wezmą udział referenci reprezentujący ośrodki naukowe w Czechach,
Niemczech i Norwegii oraz uniwersytety w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu,
Wrocławiu i Zielonej Górze.
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Wnioski o granty
Ogłoszono kolejną edycji programu Visiting Professors organizowanego przez
Miasto Wrocław. Termin składania wniosków w Biurze Współpracy z Uczelniami
Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia mija 30 listopada, a do Sekretariatu Rektora
– wersji elektronicznej oraz papierowej (podpisanej przez organizatora planowanej wizyty,
dyrektora/kierownika instytutu/katedry/zakładu, w których są zatrudnieni oraz dziekana
i pełnomocnika ds. finansowych) – w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada.
Konkursy Narodowego Centrum Nauki
Nabór wniosków w konkursie MINIATURA miał od 4 maja 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym. Narodowe Centrum Nauki
poinformowało jednak 9 listopada, że ze względu na liczbę złożonych
wniosków, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki
finansowe, Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymała nabór wniosków
w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r.
15 września 2017 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 14 (na wszelkie projekty
badawcze, w tym na zakup niezbędnej aparatury) i PRELUDIUM 14 (na projekty badawcze
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora). Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. Dostępne
są już elektroniczne formularze wniosków.
Również do 15 grudnia trwa nabór wniosków w konkursie DAINA na polsko-litewskie
projekty badawcze.
Studenci studiów magisterskich, doktoranci i doktorzy, ale także
specjaliści od szkolnictwa wyższego do 1 grudnia 2017 r. mogą
starać się o stypendia w ramach programu Fulbright-Schuman.
Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw
związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi.
Program zarządzany jest przez Komisję Europejską. Informacje o konkursie, wymaganiach
i trybie składania wniosków: http://www.fulbrightschuman.eu/
Jeszcze tylko do 24 listopada 2017 r. można zgłaszać prace
w ramach ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę
magisterską i doktorską dotyczącą historii Solidarności,
opozycji wobec komunizmu i dyktatury lub idei
solidarności społecznej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie
i doktorskie z dziedziny szeroko pojętej humanistyki (historia, socjologia, filozofia,
psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia) obronione po 2015 r. Dla laureatów
konkursu przewidziano następujące nagrody: za najlepszą pracę magisterską 5 000 zł brutto
oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności; za najlepszą
pracę doktorską – 7 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego
Centrum Solidarności.
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 6 grudnia 2017 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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