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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

 

Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej.  

Między pasją a metodą  
 

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  

dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin. 

 

Gniewino, 22-23.06.2017 rok 
 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy  

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku  

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny  

Gmina Gniewino 

 

*** 
 

Szanowni Państwo,  

 

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskiej  

konferencji naukowej, która odbędzie się w Gniewinie w dniach 22-23.06.2017 roku  

w ramach XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa  

Ludoznawczego. Wybrany termin umożliwi uczestnictwo w dwóch bardzo ciekawych  

imprezach regionalnych: „Morskiej pielgrzymce na odpust św. Piotra i Pawła” z Kuźnicy  

do Pucka oraz Jastarniańskiej  Sobótce. Przewidujemy również inne atrakcje. 

 

Celem planowanej konferencji jest spotkanie naukowe wybitnych badaczy: etnografów,  

etnologów, antropologów, regionalistów oraz przedstawicieli nauk humanistycznych, których 

zainteresowania naukowe dotyczą konkretnych regionów Polski, a także regionalizmu jako 

zjawiska geograficznego i kulturowego. Główną ideą konferencji jest prezentacja  

doświadczeń i wymiana myśli w środowisku polskich badaczy, którzy prowadzą badania  
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empiryczne nad regionami kulturowymi oraz zajmują się problematyką regionalną w aspekcie 

stosowanym (edukacyjnym, muzealnym i in.). Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tematyka 

konferencji zainteresuje także kulturoznawców, folklorystów, pedagogów oraz  

przedstawicieli innych nauk podejmujących studia nad koncepcjami i rzeczywistością  

społeczno-kulturową regionów: socjologów, geografów, politologów i historyków.  

 

Z racji miejsca obrad (Kaszuby), a także przypadającej w roku 2017 dwusetnej rocznicy  

urodzin Floriana Ceynowy uważanego za twórcę pierwszego na polskim obszarze  

kulturowym regionalizmu kaszubskiego (osoby potocznie zwanej „budzicielem Kaszub”), 

chcielibyśmy zaproponować uczestnikom konferencji  następujące wątki tematyczne: 

 

●  Wyniki badań w tym obszarze etnicznym. Na ich podstawie przedstawione zostaną  

różnice metodologiczne  w prowadzeniu obserwacji naukowych przez amatorów-entuzjastów  

(Ceynowa był z zawodu lekarzem) oraz wykształconych kierunkowo badaczy, którzy nie 

znajdowali się pod wpływem lokalnego sposobu postrzegania pewnych zjawisk kulturowych. 

Często też nie posługiwali się regionalną mową. Porównanie to zostanie odniesione m.in.  

do pomorzoznawczych badań prof. Józefa Gajka i prof. Bożeny Stelmachowskiej – naukow-

ców związanych z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.  

●  Kluczowe problemy dotyczące możliwości i dróg integrowania obywatelskiego przy 

zachowaniu prawa do różnicy, a także nowych form identyfikowania się społeczeństwa  

z przestrzeniami regionalnymi, narodowymi czy kontynentalnymi.  

●  Główną ideą konferencji jest prezentacja doświadczeń i wymiana myśli w środowi-

sku polskich badaczy: etnologów, antropologów kulturowych, muzealników którzy prowadzą 

badania nad regionami kulturowymi oraz zajmują się problematyką regionalną w aspekcie 

stosowanym (edukacyjnym, muzealnym i in.). 

 

Chcielibyśmy, by konferencja umożliwiła naukowcom i badaczom terenowym wymianę 

doświadczeń na temat badań regionalnych, a także refleksji dotyczących różnych szkół  

i metod badawczych, ich dynamiki oraz przemian od ubiegłych wieków do współczesności. 

Wspomnianym wyżej problemom zostanie poświęcona sesja plenarna, podczas której referaty 

wygłoszą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych.  

Chcąc zachować dobrą humanistyczną tradycję intelektualnej rozmowy, oprócz sesji 

plenarnej zaplanowaliśmy także dyskusje w ramach paneli tematycznych organizowanych 

przez Sekcje Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania 

propozycji wystąpień do następujących paneli: 

 

Panel I: Mapowanie postmodernizmu w polskiej antropologii społeczno-kulturowej 

Organizator: Sekcja Metodologiczna PTL  

 

Panel dotyczyć będzie dróg i stylów recepcji idei postmodernistycznych wypracowanych  

na Zachodzie przez polskie środowisko etnologiczne i antropologiczne, a także kontekstów  

zastosowań pojęć i konceptów postmodernistycznych do analizy i interpretacji lokalnych  

zjawisk oraz procesów społeczno-kulturowych. Celem obrad w ramach panelu jest refleksja 

na temat funkcjonowania ‘postmodernizmu po polsku’, a także próba krytycznej reinterpreta-

cji zadomowionego w dyscyplinowym dyskursie pojęcia ‘antropologia postmodernistyczna’. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie formularza  

zgłoszeniowego do 30 marca 2017 roku na adres: katarzyna.majbroda@uni.wroc.pl 
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Panel II: Pasjonaci, kolekcjonerzy i badacze stroju ludowego 

Organizator: Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL 

 

Panel dotyczyć będzie wszelkich form dokumentowania, zachowywania i udostępniania dla 

potomnych wiedzy związanej z wytwarzaniem, zdobieniem i użytkowaniem ubiorów  

codziennych i odświętnych, od  początków ludoznawstwa do czasów współczesnych.  

Proponujemy następujące tematy wiodące: (1) Pasjonatki i pasjonaci, dzięki pracy których 

podejmowane były próby udokumentowania oraz ochrony strojów ludowych; (2) Badania 

archiwalne i terenowe dotyczące ubiorów codziennych i strojów ludowych. Na jakich obsza-

rach były prowadzone badania, jakie metody byłby stosowane, w jaki sposób archiwizowany 

był materiał, jakie publikacje powstały na jego podstawie; (3) Kolekcjonerki i kolekcjonerzy 

przyczyniający się do powstania pierwszych wystaw i zbiorów strojów ludowych.  

Sposoby systematyzowania pozyskanych artefaktów i sposób ich prezentacji. Zachęcamy do 

krytycznego omówienia publikacji dotyczących strojów ludowych, zakresu prowadzonych 

badań  

i sposobów ich prezentacji.  

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie formularza  

zgłoszeniowego do 30 marca 2017 roku na adres: annaweronika@op.pl 

 

Panel III: Od mitu do postprawdy. Folklor, wiedza i procesy społeczne 

Organizator: Sekcja Folklorystyczna  

  

Nawiązując do modnej ostatnio koncepcji postprawdy (post-truth) oraz źródłowego znaczenia 

folkloru jako wiedzy ludu, chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym, jaką rolę odgrywają  

różnego rodzaju zjawiska komunikacyjne oraz gatunki wypowiedzi w wytwarzaniu,  

legitymizowaniu i transmitowaniu wiedzy oraz czy i jak wiedza ta wpływa na stabilizację lub 

dynamizację procesów społecznych. Interesuje nas zarówno analiza współczesnych form  

komunikacji i ich wpływu na bieżącą sytuację społeczno-polityczną, jak i refleksja nad  

tradycyjnymi gatunkami folkloru, które konstytuowały określone koncepcje światopoglądowe 

i systemy władzy. Chcemy zastanowić się również nad tym, jakie różnice zachodzą między 

zjawiskami dawnymi a obecnymi, czyli – ujmując rzecz w szerszej perspektywie – postawić 

pytanie, czym miałyby się różnić społeczeństwa ufundowane na micie od opisywanego przez 

dzisiejszych publicystów „społeczeństwa postprawdy”. 

  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie  formularza  

zgłoszeniowego do 30 marca 2017 roku na adres: folklor@ptl.info.pl 

 

Panel IV: Region: Azja. Współczesne wyzwania kulturowo-społeczne we współczesnej Azji.  

Organizator: Sekcja Studiów Azjatyckich PTL. 

 

Współczesna Azja znajduje się w fazie istotnych przemian politycznych i społecznych.  

Dostosowując się do standardów politycznych i ekonomicznych współczesnego świata staje 

często w obliczu zmian, które nie są naturalne dla danej kultury i tradycji w regionie.  

Tzw. "wartości azjatyckie" stają się często punktem wyjścia do analizy takich procesów,  

podobnie jak kwestia przestrzegania praw człowieka w Azji czy zachowania tradycyjnej kul-

tury regionu. To przykłady zjawisk, które mają charakter dynamicznej, dziejącej się zmiany.  

Celem panelu jest debata nad współczesnymi wyzwaniami dla kultury i społeczeństw  

azjatyckich. Zapraszamy do debaty antropologów, socjologów, kulturoznawców  

i politologów, by wspólnie przyjrzeć się tym procesom i ich skutkom. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie formularza  
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zgłoszeniowego do 30 marca 2017 roku na adres:  

stefania.skowron-markowska@uwr.edu.pl 

 

 

Panel V: Muzeum regionalne – czyli jakie? 
Organizator: Sekcja Muzeologiczna PTL 

 

Panel dotyczyć będzie roli i miejsca, jakie muzea regionalne zajmują na mapie polskiego 

muzealnictwa. Podejmując debatę nad muzeami regionalnymi proponujemy szerszą refleksję 

w ramach tematów:  

- Czy muzeum regionalne to muzeum prowincjonalne? 

- Jakie są lub powinny być misje muzeów regionalnych?  

- Muzeum regionalne a społeczność lokalna – wzajemne relacje. 

- Lokalność/regionalność w muzeum. 

- Muzealnicy-regionaliści i regionaliści-kolekcjonerzy. Związki (nie całkiem) oczywiste. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie formularza  

zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2017 roku na adres: muzeo@ptl.info.pl 

 

 

Panel VI: Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w ujęciu  

antropologicznym. 

Organizator: Sekcja Ukrainoznawcza PTL 

 

Chcielibyśmy zaprosić badaczy, reprezentujących różne dziedziny nauki, do przedstawienia  

w formie referatów rezultatów badań prowadzonych w społeczności Ukraińców  

i ukraińskojęzycznych grup regionalnych, żyjących poza ich ojczyzną ideologiczną, poza 

„kolebką”, poza granicami współczesnego państwa ukraińskiego. Pragnęlibyśmy,  

aby rozważania na temat diaspory ukraińskiej koncentrowały się wokół problematyki 

dziedzictwa kulturowego i tożsamości, jako filarów trwania tych wspólnot. To właśnie 

dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne), przekazywane kolejnym pokoleniom, 

ugruntowuje tożsamość (kulturową, etniczną, wyznaniową) grup żyjących nierzadko  

w rozproszeniu i daleko od Macierzy. Jednocześnie, dziedzictwo diaspory ukraińskiej oraz 

przejawy tego dziedzictwa nie są zbiorem jednakowych dla każdej społeczności lokalnej 

elementów, lecz raczej mozaiką różnorodnych wzorów regionalnych. Koloryt ten decyduje 

również o różnych odcieniach tożsamości społeczności ukraińskich żyjących w diasporze  

w różnych częściach Polski, Europy i świata. Mamy nadzieję, że obrady panelowe będą 

obfitowały również w próby refleksji nad kondycją współczesnej kultury ukraińskiej  

w diasporze, nad jej szansami i zagrożeniami. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie formularza  

zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2017 roku na adres: a_stachowiak@o2.pl 

O wynikach kwalifikacji poinformujemy Państwa do 15 kwietnia 2017 roku, wtedy 

też podamy szczegóły organizacyjne oraz poprosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej  

w wysokości 100 zł dla członków PTL, 200 zł dla osób spoza PTL.  

Zgłoszenia do biernego udziału przyjmowane będą w terminie późniejszym. 

 

Z pozdrowieniami 

 

– przewodniczący komitetu organizacyjnego: Prof. dr hab. Michał Buchowski 

– przewodniczący komitetu organizacyjnego: Mirosław Kuklik 

– sekretarz konferencji: Wiktoria Blacharska 

– sekretarz konferencji: Dr hab. Grażyna Ewa Karpińska  


