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Seminaria migracyjne
Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych, roboczych spotka? interdyscyplinarnych dotycz?cych studiów nad migracj?,
diaspor? i szeroko rozumianego poj?cia mobilno?ci w naukach humanistycznych i spo?ecznych. Odbywaj?
si? raz w miesi?cu, w wybrane wtorki o godzinie 17 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Seminaria maj? charakter otwarty i interdyscyplinarny, trwaj? ok. 1,5 godziny, pierwsza cz??? ma zazwyczaj form?
prelekcji wyg?oszonej przez zaproszonego go?cia, druga po?wi?cona jest dyskusji na temat prezentacji oraz
zaproponowanych wcze?niej tekstów czy artyku?ów.
Organizatorkami seminarium s? dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska [1], k.bielenin@uw.edu.pl [2] i dr hab. Anna
Horolets [3], a.horolets@uw.edu.pl [4].
Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami nad szeroko rozumian?
mobilno?ci? – migracj?, diaspor?, ró?nymi formami turystyki.
Aktualne informacje o naszych seminariach znajd? Pa?stwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW (www.etnologia.uw.edu.pl [5]) oraz na profilu IEiAK na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy!
Nadchodz?ce seminarium
10.03.2020: dr Hannah Wadle (IEiAK UAM) “Tourism Longing and Sehnsuchtsorte of Central and Eastern
European Societies?” (seminarium odb?dzie si? w j?zyku angielskim)
Dotychczas odby?y si? spotkania:

12 pa?dziernika 2017, dr Izabela St?por z Wydzia?u Polonistyki wyg?osi?a referat „S?ownictwo
polonijne w Brazylii (na przyk?adzie podr?czników wydawanych w Kurytybie na prze?omie XIX i XX
wieku)”

9 listopada 2017, „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diaspor?” - spotkanie
robocze wokó? artyku?ów Arkadiusza ?ukowskiego „Wspó?czesny obraz diaspory polskiej w Republice
Po?udniowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands:
exploring the polymorphs”.

14 grudnia 2017, dr Joanna Kulpi?ska z UJ, wyg?osi?a referat "Listy pasa?erów statków jako ?ród?o
bada? migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu
strzy?owskiego".

11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych wyg?osi? referat "Stan zachowania
?róde? do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".

15 marca 2018, g. 17, dr hab. Anna Sosnowska z O?rodka Studiów Ameryka?skich UW „Etniczno?? i
kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Ma?e przedsi?biorstwa polskich imigrantów w Nowym
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Jorku”.

26 kwietnia 2018, dr Sylwia Urba?ska z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, przedstawi?a referat
pt. „P?e?, naród, uchod?cy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji".

10 maja 2018 Kamila Fia?kowska z O?rodka Bada? nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski,
przedstawi?a referat pt. „Migracje sezonowe, czyli tam i z powrotem”.

14 czerwca 2018, dr Agnieszka Radziwinowiczówna z O?rodka Bada? nad Migracjami, Uniwersytet
Warszawski, przedstawi?a referat pt. „To wy w Europie te? potrzebujecie wiz do Stanów? O badaniu
ameryka?skiego re?imu deportacyjnego.”

21 czerwca 2018, dr Ivaylo Markov z Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic
Museum, Bulgarian Academy of Sciences przedstawi? referat pt. “Migration, remittances and sociocultural dynamics: The case of Albanians from the Republic of Macedonia”. (Seminarium w j?zyku
angielskim).

4 wrze?nia 2018 r., dr Sarah Scholl-Schneider z Johannes Gutenberg-University Mainz, przedstawi?a
referat pt. “Visual bridges? Methodological approaches to German expellees’ return visits”
(Seminarium w j?zyku angielskim).

20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 dr hab. Katarzyna Ko??-Ry?ko, prof. IAE PAN, z Instytut Archeologii i
Etnologii PAN przedstawi?a referat pt. "Kobiety uchod?czynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja
kulturowa a ?ycie w konflikcie tradycyjnych ról p?ciowych".

18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 dr Renata E. Hryciuk z IEiAK UW przedstawi?a referat pt. "Antropolo?ka
jako uprzywilejowana migrantka. Z bada? etnograficznych w po?udniowym Meksyku". Uwaga!
Seminarium odwo?ano z przyczyn niezale?nych od prelegentki i organizatorek, b?dziemy d??y?y do
ustalenia nowej daty w 2019 roku.

15 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 dr Natalia Bloch z IEiAK UAM i IEiAK UW przedstawi?a referat pt.
"Migracje, uchod?stwo, turystyka – (nie)oczywiste przeci?cia. Przyk?ady z Indii".

19 lutego 2019 r. o godz. 17 dr Ignacy Jó?wiak z O?rodka Bada? nad Migracjami UW przedstawi? referat
pt. "Transnarodowe powi?zania na zachodnim pograniczu Ukrainy. Etnografia mobilno?ci, pracy i
obywatelstwa w niepewnych czasach".

26 marca 2019 r. o godz. 17.00 Vidmantas Vyšniuaskas z Vytautas Magnus University, Kaunas,
przedstawi? referat pt. “Migration and the identity changes in Soleczniki region, Lithuania, during
Soviet times”.

14 kwietnia 2019 o godz. 17.00 dr hab. Maciej Zabek, prof. UW, z Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW przedstawi? referat pt. Obozy dla uchod?ców w Afryce. Schronienie czy pu?apka?
G?os w dyskusji zabrali dr Dorota Woroniecka-Krzy?anowska z Katedry Bliskiego Wschodu i Pó?nocnej
Afryki, Wydzia? Studiów Mi?dzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu ?ódzkiego oraz dr hab. Miko?aj
Pawlak z Instytutu Profilaktyki Spo?ecznej i Resocjalizacji UW.
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4 czerwca 2019 o godz. 17 dr Renata Hryciuk [6] z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW przedstawi?a referat pt. Antropolo?ka jako uprzywilejowana migrantka. Z bada? etnograficznych
w po?udniowym Meksyku.

22 pa?dziernika 2019 r dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM, wyg?osi?a referat Mobilno??, bezruch i
(trans)lokalno??. O metodach bada? dotycz?cych mobilno?ci w praktyce. Seminarium organizowane
jest wspólnie z Sekcj? Antropologii Spo?ecznej PTS.
- 19 listopada 2019 r., dr Marek Pawlak z UJ, wyg?osi? referat "Antycypacja, afektywne ekonomie i
temporalno?? w (post-)kryzysowej Islandii".
- 9 grudnia 2019 r., dr hab. Jakub Grygar i Barbora Novakova z Charles University, Prague, wyg?osili
referat "Recognition and Othering: Enacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague".

16 stycznia 2020 r., dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, wyg?osi?a referat pt. "Problem migracji w
Indiach i Pakistanie w kontek?cie napi?? o pod?o?u komunalistycznym i narracji nacjonalistycznoideologicznej".

25.02.2020 Olga Cojocaru (O?rodek Bada? nad Migracjami UW) wyg?osi?a referat “In the meanwhile:
Time welfare and prolonged temporariness of Moldovan domestic workers in Italy”.

Powi?zane materia?y VI otwarte seminarium Pracowni Antropologii Migracji w IEiAK UW [7]
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