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Obszary zainteresowa?
problematyka etniczna i to?samo?ciowa w Europie ?rodkowo-Wschodniej; etnografia regionalna - zagadnienia
dzia?alno?ci regionalnej i tworzenia/kszta?towania wspólnot lokalnych oraz dzia?a? na rzecz dziedzictwa
kulturowego; antropologia rzeczy i muzealnictwa; Badania: Polska: Mazowsze, Suwalszczyzna, Podlasie;
pogranicze polsko-litewsko-bia?oruskie; Republika Bia?oru?.

Do?wiadczenie badawcze i dydaktyczne
Moje zainteresowania naukowe i badawcze skoncentrowane s? wokó?:

problematyki etnicznej i to?samo?ciowej w Europie ?rodkowo-Wschodniej. Badania na ten temat prowadz?
przede wszystkim w Republice Bia?oru?, ale interesuj? mnie równie? pogranicza, w tym polsko-litewskobia?oruskie. Na podstawie zebranego w latach 1995-2004 materia?u empirycznego napisa?am prac?
doktorsk? pt. „Postaci to?samo?ci narodowej. Wizerunek Bia?orusinów ko?ca XX wieku na podstawie
bada? z Mi?ska i okolic” (obronion? w 2004 roku). Natomiast materia?y pozyskiwane po 2004 roku
wykorzystuj? do pisania artyku?ów. Od 2010 zajmuj? si? równie? badaniem obecno?ci problematyki
bia?oruskiej w mediach (m.in. we francuskim dyskursie medialnym) i nowych mediach;

problematyki spo?eczno?ci lokalnych i ich postrzegania kultury regionalnej. W tym kontek?cie szczególnie
interesuj? mnie dzia?ania regionalistów, inicjatywy kolekcjonerskie i muzealnicze, podejmowane przez
osoby prywatne. W badaniach g?ównie koncentruj? si? na obszarze Polski: na Kurpiowszczy?nie, Pobo?u,
Suwalszczyznie, Podlasiu. Od 2008 roku realizuj? (wraz ze studentami) projekt naukowo-dokumentacyjny
pt. „Miniatury etnograficzne”, polegaj?cy na porz?dkowaniu, sfotografowaniu i opisie
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obiektów/przedmiotów, zgromadzonych przez lokalnych zbieraczy/kolekcjonerów. Pracowali?my ju? w:
O?rodku Etnograficznym Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie (gmina Lelis, 2008-2009); Muzeum
Kurpiowskim w Wachu (gmina Kadzid?o, 2010-2014) oraz przy zbiorach kultury wilamowskiej (woj. ?l?skie,
2015-2016).

W latach 2013-2015 bra?am równie? udzia?, jako koordynatorka Modu?u II i badaczka, w projekcie pt. „Oddolne
tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”, realizowanym w ramach programu „Obserwatorium
kultury” (finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Za?o?eniem Modu?u II by?a
identyfikacja i opis kulturotwórczych praktyk spo?eczno-kulturowych w gminie Kadzid?o (województwo
mazowieckie) - na temat wyników mo?na za? przeczyta? na stronie: http://kulturaoddolna.pl/ [1]

Dydaktyka
Zaj?cia, które prowadz?, skoncentrowane s? wokó? zagadnie?:

mniejszo?ci narodowe, etniczne i religijne zamieszkuj?ce w Polsce;
problematyka to?samo?ciowa w Europie Wschodniej - procesy narodowotwórcze na Bia?orusi, Ukrainie
oraz europejskiej cz??ci Rosji;
etnografia regionalna Polski;
kolekcje, izby pami?ci i muzea prywatne;
dziedzictwo kulturowe (materialnym i niematerialnym);
Za szczególn? form? dydaktyki uwa?am prowadzenie grup laboratoryjnych. Od 1995 roku zrealizowa?am ze
studentami pi?? takich projektów. W czterech z nich podejmowali?my tematyk? kszta?towania to?samo?ci w
grupach lokalnych w Republice Bia?oru? (I grupa realizowa?a badania w okolicach Nie?wie?a i Klecka, 1995-1997;
II - wokó? Puszczy Bia?owieskiej po dwóch stronach granicy 1997-1999; III - w okolicach S?onima, ?yrowic i
Dziat?owa, 1999-2001 oraz IV - w okolicach Ró?an, Kosowa i ?yskowa 2001-2003), z kolei grupa pi?ta
skoncentrowana by?a na zagadnieniach wspólnoty lokalnej budowanej przez mieszka?ców z okolic Przero?li i
Filipowa (pó?nocno-zachodnia Suwalszczyzna, 2008-2010).
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