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Strajk Kobiet:
Archiwum Etnograficzno-Folklorystyczne

Grupa studentów IEiAK UW uczestnicz?cych w zaj?ciach "Od wiedzy ludu do cyberfolkloru" prowadzonych przez
dr Mari? Ma?anicz-Przybylsk? zastosowa?a zdobywan? na uniwersytecie wiedz? do analizy rozgrywajacych si? na
bie?aco wydarze?. Pocz?tek zaj?? zbieg? si? z wybuchem, a potem nasileniem protestów przeciwko wyrokowi
trybuna?u konstytucyjnego w sprawie aborcji. Temat ten by? cz?sto poruszany przez studentów w trakcie zaj??.
Okaza?o si?, ?e narz?dzia folklorystyczne ca?kiem nie?le nadaj? si? do analizy tego spo?ecznego wrzenia. W
rezultacie na zako?czenie zaj?? studenci napisali bardzo ciekawe prace, w których wykorzystali teorie dotycz?ce
folkloru do analizy protestów, dyskursów i ró?nych kontekstów zwi?zanych ze strajkami.
Grupa postanowi?a si? nimi podzieli? i stworzy?a stron?, na której co tydzie? b?dzie si? pojawia? nowy
tekst: folklorstrajkukobiet.blogspot.com [1]
Zach?camy do jej odwiedzenia i zapoznania si? z pierwszymi wpisami, które b?d? cyklicznie uzupe?niane.
W tej chwili na stronie dost?pny jest:

wst?p dr Ma?anicz-Przybylskiej (Spo?eczne wrzenie i zew antropologiczny [2]) oraz pierwsze ze
studenckich analiz:
Ma?e miasta, du?e protesty [3] autorstwa Zuzanny Deptu?y, Zuzanny Newbery i Piotra Przybysza,
Obraz protestuj?cych w e-folklorze ?rodowisk skrajnej prawic [4] autorstwa Aleksandry Kozaczy?skiej
i Gabrieli Idzikowskiej,
„My to pokolenie Z, pe?ne bólu, wk***ienia i ?ez” - muzyczny folklor Strajku Kobiet [5]
autorstwa Adriany Koczo? i Aleksandry Rudol,
„To jest wojna" o przestrze? - analiza dyskursu na przyk?adzie dzielnicy ?oliborz [6] autorstwa Igora
Fedorowicza,
Pokolenie ,,JP2GMD”, czyli los konstanci?skiego i pozna?skiego Jana Paw?a podczas Strajku Kobiet [7]
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autorstwa Juliusza Gali?skiego,
Wied?my, czarownice i protesty. Analiza etnograficzna tre?ci [8]autorstwa Marty Samorek i Sary W.
Wojciechowskiej,
Instrukcja obs?ugi kartonu — analiza hase? strajkowych z manifestacji po wyroku Trybuna?u
Konstytucyjnego [9] autorstwa Julii Kiedy, Weroniki Gontarz i Aleksandry Marczenko.
Grupa prowadzi te? stron? na facebooku [10].
Inicjatywa pozostaje otwarta na studentów z innych o?rodków, którzy chcieliby dzieli? si? swoimi interpretacjami,
spostrze?eniami i zapisami, je?li takie maj?.
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