
Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
Zarząd Główny PTL oraz współorganizatorzy

zapraszają na organizowane we Lwowie w dniach 24-27 września 2015 roku
XCI Walne Zgromadzenie Delegatów wraz z towarzyszącą mu konferencją naukową
„POLSKA I UKRAIŃSKA ETNOLOGIA DZISIAJ. KONTYNUACJE I PERSPEKTYWY”

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

•    Prof. Wołodymyr P. Melnyk – rektor Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

•    Prof. Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

•    Dr hab. Jarosław Drozd – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Współorganizatorzy:

•    Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

•    Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

•    Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki:

     - Sekcja Etnografii i Folklorystyki

•    Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie:

     - Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego

•    Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie:

     - Katedra Etnologii

     - Katedra Folklorystyki Ukraińskiej

•    Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie



Konferencja odbędzie się w 120 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego założonego w 1895 roku we Lwowie. Będzie to także okazja 
do upamiętnienia 120-lecia tradycji muzealnictwa etnograficznego w tym mieście, 
związanej z powstaniem Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego im. Tarasa 
Szewczenki będącego bazą kolekcji etnograficznej dla funkcjonującego od roku 
1951 roku w stolicy Ukrainy Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego. Obie 
te rocznice są okazją do przedstawienia znanych i nieznanych kart z historii obu 
towarzystw, a także wskazania ich miejsca i roli w rozwoju nauki polskiej oraz ukraińskiej. 
Wspomnianym wyżej problemom będzie poświęcona sesja plenarna, podczas której 
zostaną przedstawione również współczesne osiągnięcia badawcze etnologów 
polskich i ukraińskich oraz reprezentantów dyscyplin pokrewnych. Celem konferencji 
jest również zapoznanie się z dorobkiem oraz perspektywami polskiej i ukraińskiej 
etnologii, a także antropologii kulturowej, folklorystyki, muzeologii.
 Przewidziano także sesje problemowe. Rozpatrywane będą na nich 
szczegółowe kwestie stanowiące rozwinięcie tematów poruszanych w trakcie obrad 
plenarnych. Naszą uwagę chcemy zwrócić przede wszystkim na:

1. Dzieje obu towarzystw oraz początki badań ludoznawczych na terenie Galicji. 

Wybitne postacie polskiej i ukraińskiej etnologii.

2. Obraz polskiej i ukraińskiej etnologii w świecie słowiańskim w okresie powstania 

Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki.

3. Rolę towarzystw naukowych w rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym Europy.

4. Muzealnictwo etnologiczne w Polsce i na Ukrainie. 

5. Ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa w obu krajach.

6. Antropologię kulturową/etnologię uprawianą w przestrzeni miejskiej: waloryzację 

przestrzeni, tożsamość miejsca, doświadczanie miasta, narracje miejskie jako 

element tożsamościowy. Związki między miastami polskimi i ukraińskimi, 

ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa i Wrocławia.



7. Powiązania badawcze oraz instytucjonalne między etnologią/antropologią 

kulturową polską a ukraińską.

8. Wiodące kierunki rozwoju dyscypliny. Problemy badawcze, metody i teorie oraz sposoby 

interpretacji podejmowane współcześnie przez polskich i ukraińskich etnologów 

oraz reprezentantów dyscyplin pokrewnych.

9. Kondycję etnologii/antropologii kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej 

funkcjonowanie w strukturach akademickich i pozaakademickich.

10. Przyszłość etnologii/antropologii kulturowej polskiej i ukraińskiej.

11. Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie badań etnologicznych  

i antropologicznych.

Konferencja skierowana jest do etnologów, antropologów kulturowych, folklorystów, 
muzeologów, muzealników oraz reprezentantów dziedzin pokrewnych. Mamy 
nadzieję, że będzie okazją do spotkania oraz wymiany myśli polskich i ukraińskich 
badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie, stowarzyszenia i muzea. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. W załączeniu przesyłamy formularz 
zgłoszeniowy.

 Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczony czas trwania 
konferencji, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów spośród 
zgłoszonych propozycji.

 Językami konferencji będą: język polski, język ukraiński i język angielski.

 Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii zbiorowej w wychodzącej 
od roku 1951 serii PTL „Archiwum Etnograficzne”.



Opłata konferencyjna wynosi:

a.   dla członków PTL: 100 zł

b.   dla osób niestowarzyszonych: 150 zł

      i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe.

Uczestnicy z Ukrainy oraz członkowie honorowi PTL są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Referenci pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu oraz pobytu. Szczegółowe 
informacje (rezerwacja noclegów, imprezy towarzyszące oraz ich koszty) zostaną 
podane w późniejszym terminie. 
Tel. kontaktowy w sprawach organizacyjnych – Paulina Suchecka – biuro ZG PTL 607 
700 377, e-mail: ptl@ptl.info.pl, www.ptl.info.pl (zakładka JUBILEUSZ 120-LECIA).
      

sekretarz naukowy konferencji
dr Małgorzata Michalska


