
Zgodnie ze statutem PTL Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Oddział PTL w Poznaniu oraz Instytut 
Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, 
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu organizują w dniach 18-22 września 2019 roku 
w Poznaniu XCV WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW (wyborcze) POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO 
oraz ogólnopolską konferencję naukową pt. 

ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA 

Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych

23 listopada 2016 roku w Poznaniu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Pol-
skich, a jedną z przesłanek do jego zorganizowania było przekonanie o tym, że: "Wiedza o kulturze 
i społeczeństwie jest polem naszych kompetencji, powstałym dzięki wieloletnim badaniom i dziedzic-
twu dyscypliny uprawianej od ponad stu lat. Jesteśmy więc uprawnieni i zobligowani, by wypowiadać 
się w tym zakresie. Traktujemy to jako obowiązek wynikający z etosu antropologii – nauki służącej 
społeczeństwu i wartościom humanistycznym. Kieruje nami ponadto poczucie odpowiedzialności oraz 
postawa obywatelska” (https://zjazd.weebly.com/). Prawie dwa lata od tamtego spotkania chcemy  
zaproponować powrót do jego idei, skupiając się tym razem na społecznej roli etnologii i antropologii 
kulturowej oraz obecności naszej dyscypliny w debatach publicznych, a także na formach upowszech-
niania wiedzy i praktycznych możliwościach realizowania jej założeń. 

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektyw-
nie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku 
naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych. 

Główne pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas planowanej konferencji brzmią: 

Czy etnologia i antropologia kulturowa jest (powinna być) zaangażowaną moralnie, politycznie i społecznie 
dyscypliną w kontekście zmian społecznych uwidaczniających się we wszystkich sferach życia? 

W jaki sposób można realizować idee upowszechniania dorobku etnologiii antropologii kulturowej w kręgach 
pozanaukowych?

Wydarzenie to stanowi także część obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka etnologicznego.  
Od 1919 roku do czasów współczesnych środowisko związane z Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podejmowało liczne działania na rzecz 
upowszechniania idei pluralizmu kulturowego, tolerancji i szacunku poprzez organizację wielu wyda-
rzeń oraz realizowanie badań terenowych i działań edukacyjnych.

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników 
badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projek-
tów edukacyjnych i animacyjnych:

Sesja plenarna: Zaangażowanie a kształtowanie postaw społecznych 

1. Nasze zaproszenie do udziału w konferencji przyjęły następujące osoby:

2. Elżbieta Berendt, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

3. Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego w Warszawie

4. Dr hab. Prof. UŁ Inga Kuźma, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego 

5. Dr hab. Izabella Main, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Migracyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

6. Dr Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 

7. Dr hab. Urszula Wróblewska, Wydział Pedagogiki Uniwersytet w Białymstoku 



1. Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej 

Zapraszamy do zaprezentowania w sposób syntetyczny i analityczny wyników swoich badań oraz dzia-
łań związanych z praktyczną stroną etnologii i antropologii kulturowej, uwzględniając różne formy jak: 
działania edukacyjne i artystyczne, badawcze i dokumentacyjne oraz aplikowanie teorii etnologicz-
nych i antropologicznych w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru tematu referatów, które zostaną zaprezen-
towane na konferencji.

2. Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi  
i grupami środowiskowymi 

Po raz pierwszy na konferencji PTL zapraszamy Państwa do nowej formy prezentacji swoich działań za 
pomocą posterów. Umożliwia to graficzne pokazanie projektów badawczych i edukacyjnych. Zachęcamy 
szczególnie instytucje i organizacje, które pracują z różnymi środowiskami, aby pokazały w jaki sposób  
realizują swoje działania, kto w nich uczestniczy, co się dzieje podczas spotkań oraz jakie są tego efekty.  
Postery będą prezentowane w przestrzeni dostępnej podczas konferencji, autorzy i autorki będą mogli 
opowiedzieć o ich treści podczas specjalnej sesji i przerw między referatami i warsztatami. 

Koszt wydruku postera leży po stronie autora/ów. 

3. Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej 

Jedną z form upowszechniania wiedzy etnologiczneji antropologicznej jest organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, zajęć i warsztatów, które są adresowane do różnych środowisk. Zachęcamy Pań-
stwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu pracy z różnymi środowiskami 
poprzez przeprowadzenie zajęć, w których tym razem uczestnikami będziemy my sami. Na każdy 
warsztat przewidziano minimum 60, maksimum 180 minut. Organizatorzy konferencji przeprowa-
dzą zapisy uczestników i uczestniczek warsztatów. 

Proponowana tematyka warsztatów może dotyczyć takich kwestii jak: edukacja regionalna, między-
kulturowa, antydyskryminacyjna; angażujące metody rejestracji danych (fieldrecording itp.); meto-
dyka pracy z różnymi środowiskami (arteterapia, drama). Przeprowadzony warsztat w założeniach 
ma być odtworzeniem już zrealizowanych działań i dodatkowo opatrzony metakomentarzem osób 
prowadzących, ze wskazaniem tego w jaki sposób przebiegały jego realizacje oraz jaki był odbiór 
uczestniczek i uczestników działań. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru tematów warsztatów,  
które odbędą się w ramach konferencji.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych 
tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków 
Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki i reprezentanci sekcji tematycz-
nych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 



Haromonogram:

• 20.12.2018 – ogłoszenie naboru referatów, posterów i warsztatów

• do 28.02.2019 – termin przesyłania propozycji referatów, posterów i warsztatów

• do 30.03.2019 – ocena abstraktów przez Komitet Naukowy konferencji, poinformowanie  
o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych tematów wystąpień 

• 01.04.2019 – ogłoszenie ramowego programu konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptl.poznan@gmail.com

Uczestniczki i uczestniczy ponoszą opłatę konferencyjną w wysokości:

• 150 zł – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

• 250 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw  
kawowych i obiadowych. O terminie wniesienia opłaty konferencyjnej będziemy informować w osob-
nej korespondencji.

Komitet organizacyjny:

Ewa Antyborzec, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Anna Weronika Brzezińska, prezeska PTL O/Poznań, IEiAK UAM – sekretarz naukowa konferencji

Karolina Dziubata, IEiAK UAM

Michalina Janaszak, IEiAK UAM

Irena Kabat, IEiAK UAM

Marta Machowska, IEiAK UAM

Izabella Main, CeBaM UAM, IEiAK UAM

Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne MNP

Aneta Skibińska, Muzeum Etnograficzne MNP

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, wiceprezeska PTL O/Poznań, IS UAM


