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Dlaczego k?ócimy si? o Puszcz?? Konflikty ekologiczne w perspektywie bada? antropologicznych. [1]
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Ko?o Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW "Etno" jest kontynuacj? Ko?a
Naukowego Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych kó?
naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, za?o?onego ju? w latach siedemdziesi?tych. Cz?onkami Ko?a s?
studenci etnologii, a tak?e studenci innych kierunków zainteresowani problematyk? antropologiczn?.
Zasadniczym polem dzia?alno?ci Ko?a jest organizowanie wyjazdów naukowych, konferencji studenckich,
seminariów naukowych, spotka? dyskusyjnych oraz prezentacja dorobku cz?onków Ko?a. Od lat organizowany jest
Przegl?d Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy", na którym prezentowane s? filmy z ca?ego ?wiata. W
ramach przegl?du nawi?zana zosta?a wspó?praca m.in. z Royal Antropological Institute w Londynie oraz
antropologami z Niemiec, Austrii, Czech, Litwy, Rosji i in.
W ramach dzia?alno?ci Ko?a odby?o si? kilkadziesi?t wyjazdów badawczych sfinansowanych cz??ciowo przez
Rad? Konsultacyjn? d.s. Studenckiego Ruchu Naukowego, Fundacj? im. Stefana Batorego oraz Polsk? Fundacj?
Upowszechniania Nauki, m.in. do Irlandii, Turcji, na Syberi?, do Iranu, Mongolii, Dagestanu, Kirgistanu, Meksyku,
Peru.
Przygotowania do bada? terenowych i opracowywanie zebranych materia?ów s? koordynowane przez specjalistów
z IEiAK i innych o?rodków uniwersyteckich w Polsce i za granic?. Na bazie przywiezionych materia?ów powsta?o
wiele publikacji do czasopism naukowych i prasy. Niejednokrotnie zebrane dane stanowi?y baz? dla prac
magisterskich uczestników bada? i by?y podstaw? do ich dalszej pracy naukowej. W?ród obecnych pracowników i
doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskiej Akademii Nauk s? osoby niegdy?
wspó?tworz?ce Ko?o.
Opiekun naukowy: dr ?ukasz Smyrski
Katarzyna Wo?ny - katarzyna.wozny@onet.com.pl [2]
Zofia Babbitt - zosiababbitt@gmail.com [3]
Nikole O?óg -nikol.ozog@gmail.com [4]

Kontakt:
etno.kn@uw.edu.pl [5]
kolo-etno.blogspot.com [6]
www.facebook.com/koloetno [7]
Udzielamy informacji na temat sk?adania wniosków o dofinansowanie i refundacje projektów bada? naukowych.
Wi?cej szczegó?ów mo?na znale?? na stronach Rady Konsultacyjnej oraz Fundacji UW.
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Interdyscyplinarne Ko?o Naukowe Antropologii Publicznej i Zaanga?owanej (IKNAPiZ) skupia ludzi, którzy staraj?
si? poszerzy? przestrze? antropologicznej dzia?alno?ci i otwiera? antropologi? na inne dyscypliny. Chcemy
przezwyci??y? stereotyp antropologii niepodejmuj?cej tematów wspó?czesnych i aktualnych. Sam? antropologi?
postrzegamy jako nauk? dostarczaj?c? narz?dzi do tworzenia wiedzy na temat otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci, jak
te? do analizy mechanizmów spo?ecznych i kulturowych.
Naszym celem jest uczynienie antropologii pe?noprawn? dziedzin? akademick? i publiczn?, która nie boi si?
zabiera? g?osu w kluczowych spo?ecznych debatach, oraz ukazanie warto?ci zaanga?owanej etnografii. Wierzymy
bowiem, ?e metodologia bada? antropologicznych umo?liwia reprezentacj? narracji umieszczonych na
marginesach oficjalnych dyskursów.
IKNAPiZ dzia?a jako kolektyw, w którym ka?dy ma takie same prawa i obowi?zki, mo?liwo?? wypowiedzi i
uczestnictwa w projektach. Wszystkich zainteresowanych wspó?tworzeniem antropologii publicznej i
zaanga?owanej zapraszamy do w??czenia si? w nasze dzia?ania!
Opiekunka naukowa: dr hab. Agnieszka Ko?cia?ska [8]
Micha? Martin Szczepaniak - michszczepaniak142@gmail.com [9] (PREZES)
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Antoni Lisowski - lisantowski@gmail.com [10] (WICE-PREZES)
Marta Bareja - marta.bareja92@gmail.com [11]
Patrycja Fija?kowska - happilyevercadaver@vp.pl [12]

Kontakt
iknapiz@gmail.com [13]
iknapiz.blogspot.com [14]
www.facebook.com/iknapiz [15]

W latach ubieg?ych w naszym instytucie dzia?a?y równie?
Ko?o Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa
Strona [16]
Facebook [17]
oraz Ko?o Naukowe Antropologii Politycznej
Facebook [18]
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