Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kulturoznawstwa
w roku 2013
Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze
Kierownik: dr hab. Andrzej Zaporowski
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki:
Badania nad interdyscyplinarnym charakterem kulturoznawstwa
Cel zadania: Analiza złożonego w sensie metodologicznym charakteru kulturoznawstwa.
Dociekanie, (1) na ile kulturoznawstwo jest spójną i samodzielną dyscypliną naukową, na ile
zaś składa się nań w ww sensie zespół rozłącznych tez/twierdzeń naukowych innych
dyscyplin, a także (2) czy charakter interdyscyplinarny jest tożsamy z charakterem
hybrydowym.
Spodziewane efekty naukowe i praktyczne: Diagnoza statusu metodologicznego
kulturoznawstwa i propozycja/e jego utrzymania/zmiany. Doskonalenie krytycznego i
autorefleksyjnego prowadzenia badań.
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z rozwojem naukowym młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:
Kontynuowanie pracy nad rozprawą doktorską mgr Hanny Grzesiak.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Problem niepełnosprawności w starożytnym Izraelu w świetle
interpretacyjnej koncepcji kultury Clifforda Geertza”
Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowofinansowym:
Badania nad związkami kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki/humanistyki/filozofii
(filozofia, psychologia, socjologia).
Cel badań: Określenie przydatności pojęcia kultury przy ustalaniu rzeczonych związków.
Opis zrealizowanych prac: Prace prowadzone były w ramach seminariów zakładowych
mających charakter cykliczny. Jednocześnie prowadzone były tak, aby odpowiadać, w miarę
możliwości, proponowanym tematom badawczym w ramach konferencji naukowych. W
takich sytuacjach samodzielna praca poszczególnych członków zakładu koordynowana była
przez kierownika zakładu. Pozwalało to jednocześnie realizować temat badawczy i
konfrontować jego poszczególne elementy na forum zewnętrznym.

Opis najważniejszych osiągnięć: Zdanie sprawy z pól badawczych klasycznych dyscyplin,
które mogą być analizowane dzięki wykorzystaniu pojęcia kultury i pojęć pokrewnych, i
pokazanie dzięki temu nowego wymiaru ww. dyscyplin. Zrealizowane prace zostały
przedstawione w postaci artykułów naukowych przedstawionych poniżej.
Nazwa zadania: Analiza zakładanej w antropologii amerykańskiej możliwości zarzucenia
pojęcia kultury w badaniach nad współczesnością.
Cel badań: Skonfrontowanie wyżej wymienionej możliwości z metodologicznym statusem
nauk o kulturze.
Opis zrealizowanych prac: Prace podejmowane były przez kierownika zakładu. Miały
charakter porównawczy i krytyczny, dotyczyły zaś jednego z zaawansowanych pod względem
metodologicznym zagadnień humanistyki.
Opis najważniejszych osiągnięć: Wskazanie możliwości i zagrożeń wynikających z
uprawiania antropologii współczesności, w tym wykorzystywania słownika, który stosowany
jest w kategoriach nie-holistycznych. Zrealizowane prace zostały przedstawione w postaci
artykułów naukowych przedstawionych poniżej.
Wykorzystanie uzyskanych wyników: Publikacja oraz wykorzystanie wyników w pracy
dydaktycznej, w tym jako podstawa źródłowa dla przedmiotu „Antropologia kulturowa
współczesnego świata” dla studentów kulturoznawstwa.
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej, ze
szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych.
1. Grzesiak H., Sytuacja polityczna jako przyczyna migracji. Przykład plemienia Karen
[w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Migracje, Funeralia lednickie, spotkanie
15, Poznań 2013, s. 206-209.
2. Chojniak A., Kulturowe uwarunkowania zdrowia w ujęciu psychologii
humanistycznej. (W:) Zdrowie w kulturze i życiu codziennym (red.) P. Godlewski, D.
Kalinowski. Koszalin 2013.
3. Chojniak A., Kody kulturowe doświadczeń duchowych. (W:) Pozareligijne wymiary
duchowości (red.) Z. Paska, K. Skowronek, R. Tyrała. Kraków 2013.
4. Chojniak A., Emocje jako przedmiot badań kulturoznawczych. (W:) „Roczniki
Kulturoznawcze”, tom IV, numer 4, 2013. Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2013.
5. Urban O., Funkcjonalizm jako strategia badawcza dla kulturoznawcy. (W:)
Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców (red.) Z.
Dziemianko. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013.

6. Urban O., Socjalizacja jako problem interdyscyplinarny. (W:) Społeczeństwo i
Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II., nr 34, Stalowa Wola 2013.
7. Urban O., Tak zwana psychologia partycypacji kulturowej a badania kulturoznawcze.
(W:) „Roczniki Kulturoznawcze”, tom IV, numer 4, 2013. Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2013.
8. Zaporowski A., Hybrydowy charakter współczesności i kultury. Studium krytyczne.
(W:) „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Poznań 2013.
9. Zaporowski A., Kultura w świetle amerykańskiej antropologii współczesności. (W:)
„LUD”, tom XCVII. Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. PoznańWarszawa-Wrocław 2013.
10. Zaporowski A. (2013), Kultura – działanie – metoda, „Roczniki Kulturoznawcze”, t.
IV, nr 4, s. 5-23

Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych (podać tytuł referatu, nazwę
konferencji).
Arleta Chojniak
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura i metoda” Instytut Kulturoznawstwa KUL w
Lublinie 18-19 kwietnia 2013, Emocje jako przedmiot badań kulturoznawczych, wygłoszony
referat
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w kulturze i życiu codziennym” Instytut
Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie, 14-15 czerwca 2013, Kulturowe uwarunkowania
zdrowia w ujęciu psychologii humanistycznej, wygłoszony referat
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religijne i pozareligijne formy duchowości”
Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, 8-9 listopada 2013, Determinacja funkcjonalna
i subiektywno-racjonalna duchowości, wygłoszony referat
O. Urban
referat: Tzw. Psychologia partycypacji kulturowej a badania kulturoznawcze, Kultura i
metoda. Metoda we współczesnych badaniach kulturoznawczych, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18-19 kwietnia 2013
referat: Racjonalność jednostki, racjonalność kultury, umysł społeczny, V Międzynarodowa
Konferencja Interdyscyplinarna Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców,
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu - Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 24
października 2013
Andrzej Zaporowski
“Kultura i metoda”, Lublin, 18-19.04.2013, “Kultura – działanie – metoda”, wygłoszony
referat

“Do We Really Live in One World? Concepts of World in Philosophy and Anthropology of
Culture”, Poznań, 3-5.10.2013, “Changing Worlds. A Consequence of the Student-Teacher
Interaction”, wygłoszony referat
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;
Wypromowanie doktoranta na doktora: dr Magdalena Górna, rozprawa doktorska „Filozofia
języka jako przedmiot badań kulturoznawstwa. Metodologiczna i przedmiotowa analiza
wybranych koncepcji”
Opieka naukowa nad doktorantem: mgr Hanna Grzesiak, projekt doktoratu
„Niepełnosprawność w starożytnym Izraelu w świetle koncepcji C. Geertza”, praca nad
realizacją projektu
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.
Recenzja prac doktorskich: mgr Paweł Gałkowski, “ Wybrane metodologiczne problemy
wyjaśniania w humanistyce. Argumentacja perswazyjna jako przedmiot badań kulturoznawczych”

Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach - 2 doktorantki.

Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
Kierownik: prof. UAM dr hab. Jan Grad
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki, w tym kontynuowanych:
Jednostka w świecie kultury w ujęciu kulturoznawczym
Wczesnośredniowieczne i średniowieczne sposoby partycypacji w kulturze
Kultura ubóstwa
Kultura ludyczna
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich;
W ramach problematyki badawczej Zakładu realizowane są projekty doktorskie słuchaczy
Wydziałowego Studium Doktoranckiego: mgr. Marcina Klai i mgr. Andrzeja Leśniewskiego.
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce wnioskującej, w tym określenie,
w jakich specjalnościach.
Rozwijana przez pracowników Zakładu problematyka badawcza związana jest ze
specjalnościami naukowymi Instytutu Kulturoznawstwa. Jedną z nich jest uczestnictwo w
kulturze.

Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowofinansowym z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, ze wskazaniem najważniejszych
osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności
upowszechniającej naukę.
1. Nazwa zadania
Jednostka w świecie kultury w ujęciu kulturoznawczym
Cel badań:
Przyjęto, że właściwa perspektywa badań nad uczestnictwem jednostek w kulturze to taka,
która: 1) wyznacza dystynkcje między "naturą" a "kulturą", między kulturą a procesami
uczestniczenia w niej, 2) pozwala badać kulturowy kontekst tzw. zjawisk naturalnych, ale
i uwarunkowanie przez czynniki "naturalne" zjawisk uczestnictwa kulturowego, 3) nie
przecenia, ani nie negliżuje roli jednostki w kulturze, 4) pozwala na wykorzystanie wyników
poznawczych różnych nauk o kulturze, przyczyniając się do ich metodologicznej
i teoretycznej integracji. Okoliczności te określają naukową ważność podjętej problematyki
i poznawczo społeczną ze względu na ustalenia dotyczące sposobu i zakresu funkcjonowania
ludzi w różnych sferach i dziedzinach kultury, w tym kwestii tożsamości narodowej,
w szczególności sfery upowszechniania uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego.
W tym względzie istotne jest określenie zasięgu społecznego oddziaływania tradycji, głównie
światopoglądowej i obyczajowej.
Opis zrealizowanych prac:
1. Opracowanie zagadnienia kształtowania się i funkcjonowania biblijno-fenomenologicznego
wzoru kulturowego w tradycji europejskiej w ramach projektu badawczego MNiSW
Dualistyczne dziedzictwo jako podstawa tożsamości kultury europejskiej – studia
kulturoznawcze, kierowanego przez prof. A. Pałubicką z Instytutu Filozofii UAM.
2. Określenie tzw. mądrości ludowej jako specyficznego sposobu postrzegania świata
odzwierciedlonego w przysłowiach
3. Wstępne określenie sposobu uczestnictwa w kulturze światopoglądowej (religijnej) poprzez
wyznaczenie dwóch kulturowych sfer sacrum i profanum i scharakteryzowanie społecznego
funkcjonowania pojęcia świętości.
4. Charakterystyka ekonomicznych determinant uczestnictwa w kulturze ludzi ubogich.
5. Polityka kulturalna a instytucjonalna organizacja uczestnictwa w kulturze.
6. Problem starzejącego się społeczeństwa dla określenia przyszłych form aktywności
kulturowej.
7. Zaufanie a funkcjonowanie jednostki w kulturze.
8. Rozważenie problemu komunikacji międzykulturowej a komunikacji kultur.
Opis najważniejszych osiągnięć:
Konferencje
Referat J. Grad, Wokół świętości na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fenomen
Edyty Stein”, UAM - Centrum Badań im. Edyty Stein, Instytut Filozofii Uniwersytetu w
Rostocku, Instytut Historyczny Uniwersytetu w Essen. Poznań UAM), 20-22 listopada 2013
roku.
Referat A. Leśniewski, Polityka kulturalna Polski w obliczu przemian kulturowych,
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza utopii, obłudy i zakłamania, Łagów, 23-24
maja 2013 roku.
Referat A. Leśniewski, Kreowanie polityki kulturalnej wobec NGO. Wybrane aspekty na
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kreowanie Społeczeństwa Niewiedzy”, Lublin, 2728 listopada 2013 roku.

Referat, A. Leśniewski, Kulturowa a kulturalna transgresja podmiotu względem wyborczego
prawa stanowionego na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
„Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” Toruń, 17 kwietnia 2013 roku.
Referat M. Klaja, Jerzego J. Wiatra problemy z narodem socjalistycznym, czyli „Polska –
nowy naród”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza utopii, obłudy i zakłamania,
Łagów, 23-24 maja 2013 roku.
Referat M. Durzewska, Społeczeństwo polskie w dobie kryzysu - tendencje rozwojowe na
Międzynarodowej Konferencji „Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako
wyzwanie XXI wieku”
Publikacje:
Grad Jan „Mądrej głowie dość dwie słowie”, czyli rzecz o mądrości ludowej w: Fenomen
mądrości, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 10, pod red. E.
Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowskiego, WNUAM, Poznań 2013, s. 205-217.
Bełkot Andrzej, Marking the advent of ageing society - from current perils to future benefits
w: (red.)Hanna Mamzer, Jakub Isański, Andrzej Bełkot, New social relations: seniors in
postmodern societies, Epigram, Bydgoszcz 2013, s.71-98.
M. Durzewska , Kultura - zaufanie - biznes, w: Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek (red.),
Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku.
Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2013, s.424433. ISBN 978-83-60730-64-5.
M. Durzewska, Między komunikacją a kulturą. Komunikacja kultur czy komunikowanie
międzykulturowe? w: L. Karczewski, M. Kalczynska (red.), Organizacja-kulturakomunikacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 51-58. ISSN 14296063, ISBN 978-83-64056-45-1.
Wykorzystanie uzyskanych wyników:
Dla celów edukacyjno-kulturowych.
2. Nazwa zadania
Zmiany obyczaju w kulturze współczesnej
Cel badań:
Opracowano projekt badawczy Obyczaj jako zwierciadło współczesnych przemian społecznokulturowych w Polsce na konkurs NCN. Cel naukowy projektu jest ściśle poznawczy. Chodzi
bowiem o rozpoznanie dokonujących się od okresu powojennego do czasów obecnych
przemian obyczaju, które traktowane są w założonej koncepcji jako odzwierciedlenie
głębszych zmian społeczno-kulturowych. Uzyskane rezultaty spowodują znaczne poszerzenie
i zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy o współczesnej rzeczywistości społecznokulturowej w Polsce zgromadzonej na terenie nauk humanistycznych i społecznych.
Zakrojone na szeroką skalę analizy źródeł zastanych i zaplanowane badania empiryczne
ilościowe prowadzone na ogólnopolskiej próbie celowej i jakościowe (wywiady narracyjne
i focusowe), nigdy dotąd nie były w nauce polskiej w taki rozmiarze podejmowane, mają
przynieść nowe ustalenia dotyczące rozległości i charakteru zmian obyczaju w Polsce,
funkcjonującej, kontynuowanej współcześnie tradycji obyczajowej, jej modyfikacji, obszaru
i społecznego zasięgu innowacji obyczajowych. Nieodłączne od ustaleń faktograficznych
w tym zakresie będzie wskazanie społeczno-kulturowych uwarunkowań procesu przemian
obyczaju i zidentyfikowaniu, które z nich mają ogólniejszy i szerszy wymiar wynikający
z przeobrażeń kulturowych (cywilizacyjnych) we współczesnym świecie, a które mają
specyficznie polski charakter wynikający z dokonujących się w naszym kraju przeobrażeń

społecznych. Chodzi także o określenie, które z ujawnionych determinant w przyjętym
teoretycznym modelu kultury mają charakter inwariantny, a które konkretno-historyczny.
Opis zrealizowanych prac:
Wobec odmowy braku sfinansowania powyższego projektu badawczego przez NCN podjęto
jedynie wstępne prace źródłowe i w syntetycznej formie opracowano zagadnienie
komunikowania obyczajowego i zarysowano kwestię kryzysu społeczeństwa polskiego, co
stanowi społeczno-kulturowe podłoże zmian obyczajowych.
Opis najważniejszych osiągnięć:
Referat J. Grad, Komunikowanie obyczajowe na Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Człowiek – Kultura – Komunikacja”. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie - 22
maja 2013 roku.
M. Durzewska, Społeczeństwo polskie w dobie kryzysu - tendencje rozwojowe, w: Leszek
Karczewski, Henryk A. Kretek (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność
organizacji jako wyzwanie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole
2013, s. 187-197. ISSN 1429-6063. ISBN 978-83-64056-31-4.
Wykorzystanie uzyskanych wyników.
Sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań twierdzenia empiryczne
i uogólnienia wykorzystane być mogą odpowiednio w roli: (a) przesłanek eksplanacyjnych
dla wyjaśnienia zachodzących, od połowy lat 40. XX wieku, przekształceń obyczaju (w trybie
funkcjonalnym i funkcjonalno-genetycznym) oraz (b) przesłanek prewidystycznych dla
wskazania kierunków i zakresu jego dalszych przekształceń.
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:
Andrzej Bełkot
Międzynarodowa Konferencja "Kultura, Media, Etyka (W obronie humanistyki)" tytuł
wystąpienia "Spór o model kulturoznawstwa"
M. Durzewska, Nauki humanistyczne wobec kryzysu na Międzynarodowej Konferencji
„Kultura, media, etyka”. III edycja „W obronie humanistyki” Gniezno, 20. listopada 2013
roku.
Jan Grad, Sytuacja społeczno-kulturowa wsi wielkopolskiej w czasach Hipolita Cegielskiego
na Konferencji „Lata spędzone w Trzemesznie zbawienny wpływ wywarły”, 22 czerwca
2013 r. Organizatorzy: UMiG Trzemeszno, Rada Miejska w Trzemesznie, DK Trzemeszno,
ZSP im. Hipolita Cegielskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych
położonych na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Miejsce obrad: Zespół Szkól
Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie.
Marcin Klaja: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II, referat: Jerzego J. Wiatra problemy z
„narodem socjalistycznym”, czyli „Polska – nowy naród”. 23 i 24 05. 2013, Łagów lubuski
A. Leśniewski, Kulturotwórcze reminiscencje lokalnej tożsamości zrywu powstańczego na
Ogólnopolskiej Konferencji „Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918 –
1919”, Gniezno, 11 grudnia 2013 roku.
A. Leśniewski, 17 kwietnia 2013, Toruń, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, wystąpienie „Kulturowa a kulturalna
transgresja podmiotu względem wyborczego prawa stanowionego”,

A. Leśniewski, 23-24 maja 2013 roku, Łagów, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Oblicza utopii, obłudy i zakłamania, wystąpienie „Polityka kulturalna Polski w obliczu
przemian kulturowych”
A. Leśniewski, 23 czerwca 2013 roku, Trzemeszno, organizator i prowadzący konferencji
naukowej, „Hipolita Cegielskiego lata spędzone w Trzemesznie”,
A. Leśniewski 27 – 28 listopada 2013 roku, Lublin, Studia nad Wiedzą. Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, Kreowanie Społeczeństwa Niewiedzy, wystąpienie „Kreowanie
polityki kulturalnej wobec NGO. Wybrane aspekty”,
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z rozwojem naukowym młodych
naukowców:
Doktoranci pracuję nad realizacją rozpraw doktorskich:
mgr Marcin Klaja, Naród jako kategoria kulturowa
mgr Andrzej Leśniewski, Problem polityki kulturalnej państwa w okresie transformacji
ustrojowej
4. Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 3 doktorantów.
Zakład Etyki Gospodarczej
Kierownik: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki, w tym:
1) kontynuowanych;
Kulturowe uwarunkowania życia gospodarczego
Zarządzanie instytucjami kultury i polityka kulturalna
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich;
promotor: prof. J. Sójka
mgr Joanna Kuchta – słuchaczka studiów doktoranckich, tytuł pracy „Współczesna
kultura ubóstwa” (przewód doktorski otwarty w 2011 roku)
mgr Michał Mękarski – słuchacz studiów doktoranckich, przygotowuje pracę
„Uczestnictwo w kulturze jako czynnik pozytywnej zmiany wizerunku osób
starszych”
mgr Alicja Gojlik – przygotowuje pracę na temat „Edukacyjne kompetencje kadr
instytucji kultury”
promotor: dr hab. P. Rotengruber
mgr Paweł Kwiatkowski, pracuje nad rozprawą pt. Pomiędzy panowaniem a
wyzwalaniem. Nowa Genetyka we współczesnej kulturze

2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce wnioskującej, w tym określenie, w
jakich specjalnościach.
Zakład pracuje nad stworzeniem subdyscypliny kulturoznawstwa –
kulturoznawstwa gospodarczego
Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowofinansowym z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, ze wskazaniem najważniejszych
osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności
upowszechniającej naukę.
Nazwa zadania; Kulturowe uwarunkowania życia gospodarczego
Cel badań:
Gospodarowanie w kulturoznawczym ujęciu to działania podmiotów ukierunkowanych na
określony cel. Wiedza o świecie oraz obowiązujące wartości to ukierunkowanie oraz sam cel
determinują. Daje to skumulowany efekt w postaci rozwoju gospodarczego całego regionu,
państwa a nawet kontynentu. Celem proponowanego tematu badawczego jest właśnie
zbadanie tych kulturowych determinant określonych zachowań mających wpływ na kształt i
efektywność całej gospodarki. Spodziewane są efekty naukowe w postaci nowych impulsów
do dyskusji w środowisku kulturoznawców, socjologów gospodarki, historyków
gospodarczych, teoretyków zarządzania oraz ekonomistów.
Realizacja tego tematu to przede wszystkim publikacje, tekst oddane do druku oraz referaty
wygłoszone na konferencjach. Spis w załączeniu
Opis najważniejszych osiągnięć:
Wśród najważniejszych osiągnięć:
- kontynuacja poznańskich ogólnopolskich konferencji etyki biznesu – listopad 2013
Konferencje:
Prof. J. Sójka, dr Wiesław Banach
- Konferencja naukowa „Wzory kultury gospodarczej zorganizowana przez Zakład
Etyki Gospodarczej IK UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN
Polska w dniu 14.11.2013 roku w Poznaniu.
dr Michał A. Michalski
 Wykład gościnny na Uniwersytecie Łódzkim na temat „MADE IN FAMILY
- czyli dlaczego gospodarka potrzebuje rodziny” na zaproszenie Pana Profesora
Jana Jacka Sztaudyngera z Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 Opracowanie nowego wykładu w języku angielskim o nazwie Perfecting
Organizational Culture
 Zakwalifikowanie referatu do wygłoszenia na Kongresie Polskich Ekonomistów,
Warszawa.
 Prowadzenie zajęć z udziałem studentów zagranicznych z programu Erasmus w
wykładach z przedmiotu Methodology of Cultural Studies Research, oraz
konwersatoriach w konwersatorium Work across Cultures.
Wykorzystanie uzyskanych wyników.
Przewiduje się także efekty praktyczne w postaci nowych programów szkoleń
pracowniczych, w szczególności dotyczących etycznych aspektów
gospodarowania. – z wniosku z 2013

Nazwa zadania: Zarządzanie instytucjami kultury i polityka kulturalna
W ramach tego zadania pracownicy (J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski) i doktoranci
(A. Gojlik, M. Mękarski) ZEG zaangażowani są w działalność Centrum „Regionalne
Obserwatorium Kultury”, które w 2013 roku realizowało szereg działań mających na celu
badanie problematyki zarzadzania w kulturze oraz polityki kulturalnej. Zespół ROKu
uczestniczył w wielu wydarzeniach mających na celu podnoszenie kompetencji kadr sektora
kultury, diagnozy szans, deficytów i potrzeb w sferze kultury w różnych regionach Polski.
Poprzez aktywna działalność międzynarodową udało się zbudować sieć kontaktów, które dają
możliwość realizowania kolejnych inicjatyw naukowo-badawczych na dużo szersza skalę.
W 2013 roku Centrum było kluczowym partnerem w realizacji licznych projektów
badawczych. Istotną działalnością była współpraca ze Związkiem Miast Polskich w ramach
ogólnopolskiego projektu badawczego pt. „Kompetencje lokalnych liderów edukacji
kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na
mieszkańców polskich miast”. Podczas realizacji tego projektu zbadano edukację kulturalną
w 48 miastach w Polsce, w każdym z ich wyłoniono liderów w tym obszarze działań
kulturalnych, a łącznie w całym procesie badawczym przebadano 728 osób. Wyniki badań
mogą stanowić cenny materiał dotyczący stanu edukacji kulturalnej i kompetencji osób
realizujących takie działania w Polsce. Niewątpliwie dużym osiągnięciem Centrum
„Regionalne Obserwatorium Kultury” jest dynamiczne rozwijanie współpracy
międzynarodowej poprzez członkostwo w ramach europejskiej sieci ENCATC European
Network of Culture Administration Training Centers z siedzibą w Brukseli co umożliwiło
składanie aplikacji na realizacji wspólnych projektów badawczych z innymi krajami. Ponadto
godny uwagi jest fakt, iż to reprezentant zespołu badawczego ROKu – dr Marcin Poprawski –
został wybrany na jednego z 7 członków zarządu i wiceprezesa tej prestiżowej organizacji.
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” w kolejnym roku swojej działalności także
planuje realizacje licznych inicjatyw naukowo-badawczych. We współpracy ze Związkiem
Miast Polskich zespół badawczy podejmie się działań w ramach dwuletniego ogólnopolskiego
projektu pt. „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora
kultury oraz synergii międzysektorowej”. Ponadto wraz z Fundacją Altum Centrum
realizowało będzie projekt badawczy pt. „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego.
Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”. Ponadto wraz z zagranicznymi
partnerami – instytucjami zajmującymi się badaniem obszaru kultury w Europie zespół
badawczy ROKu będzie aplikował do Funduszu Wyszehradzkiego o realizację projekt
Cinderella of Cultural Policies.
Dr Cezary Kościelniak:
A. 1) nazwa zadania: grant "Innowacyjne instytucje wiedzy"
2) cel badań: zbadanie relacji pomiędzy uniwersytetami a państwem dobrobytu
3) opis zrealizowanych prac: w 2013, pobyt badawczy (1 - 31 lipca) w University of
Oxford, St. Cross College
4) opis najważniejszych osiągnięć; konsultacje, zebranie danych, publikacja tekstu w
Journal of Cleaner Production
5) wykorzystanie uzyskanych wyników.
B. nazwa zadania: "University Educators for Sustainable Development"
2) cel badań; monitoring zmian w polityce S.D.
3) opis zrealizowanych prac, przygotowanie umowy do podpisania
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.
c. 1. nazwa zadania: Ekspertyzy z zakresu polityki szkolnictwa wyższego

2) cel badań;
3) opis zrealizowanych prac; seminaria w Kancelarii Prezydenta RP.
4) opis najważniejszych osiągnięć: wytworzenie ram dla reform szkolnictwa wyższego
Osiągnięcia w ramach ROK (usługowe, dydaktyczne, popularyzatorskie)
1. Współpraca z Centre for Cultural Policies Studies, University of Warwick - wykład
gościnny
dra Jonathana Vickery współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Instytut
Kulturoznawstwa UAM.
2. Działalność w ramach europejskiej sieci ENCATC European Network of Culture
Administration Training Centers z siedzibą w Brukseli, największej i najstarszej sieci
120 instytucji badawczych i edukacyjnych zajmujących się polityką kulturalną i
zarządzaniem
w
kulturze,
od
2013
dr Marcin Poprawski jest wiceprezesem zarządu sieci i członkiem ENCATC Research
Unit.
3. Gościnny kurs dr. Marcina Poprawskiego dla studentów kierunki Theatre Management
w ramach współpracy z JAMU Janacek Academy of Music and Theatre w Brnie,
Republika Czeska, 23-26.10.2013r.
4. Współpraca z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu w ramach projektu
badawczego „Powroty do źródeł. Badanie oczekiwań i postaw względem dziedzictwa
kulturowego początków chrześcijaństwa” realizowanego wraz z Narodowym Centrum
Kultury.
5. Współorganizacja konferencji „Praktyki i metody edukacji kulturalnej” realizowanej
przez CK Zamek w Poznaniu oraz moderowanie dyskusji panelowej na temat:
„Organizacyjne, formalne i finansowe uwarunkowania edukacji kulturalnej” przez dra
Marcina Poprawskiego.
6. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy
organizacji
i realizacji cyklu 40 seminariów dla pracowników sektora kultury realizowanych w
ramach
projektu pt. „Budzik Kulturalny” w Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu
(koordynator merytoryczny – dr Marcin Poprawski)
7. Współpraca z Urzędem Miasta Poznania Wydziałem Kultury i Dziedzictwa przy
koordynacji
i realizacji projektu badawczego pt. „Poznańska Mapa Kultury”.
8. Przeprowadzenie dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) oraz
prowadzenie dyskusji na temat edukacji kulturalnej z uczestnikami V Samorządowego
Forum Kultury Związku Miast Polskich, które odbyło się w Gorzowie Wlkp.
- moderatorzy dyskusji: dr Przemysław Kieliszewski oraz dr Marcin Poprawski.
9. Współpraca przy grancie badawczy w ramach programu MKIDN "Obserwatorium
Kultury, 2013 Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie: Diagnoza sektora kultury w
perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w
oparciu o teorię wartości kultury Johna Holdena - dr. M. Poprawski - współautor
raportu.
10. Stała współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie, Wydział
Nauk o Kulturze, Master of Intercultural Communication Studies - prof. J. Sójka, dr
M. Poprawski;
11. Utworzenie Research Network for Cultural Policy and Development, z udziałem 5
badaczy
i 5 ośrodków: Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick + UNESCO

Chair in Cultural Management, University of Hildesheim + UNESCO Chair in
Interculturalism, Art Management and Mediation - University of Arts - Belgrade +
Istambul Bilgi University, Faculty of Communication / School of Art and Cultural
Management + ROK. AMU Culture Observatory, AMU Department of Cultural
Studies, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University of Poznan.
12. Aplikowanie do Funduszu Wyszehradzkiego - projekt Cinderella of Cultural Policies,
z partnerami z Budapesztu, Pragi i Bratysławy.
13. Udział w projekcie "Actors of Urban Change" zorgnizowanym w Berlinie przez
Fundację Roberta Boscha - dr. M. Poprawski wprowadzający do "kick-off forum" w
Berlinie,
10-11.12.2013.
14. Aplikowanie do FRSE / operatora Erasmusa o sfinansowanie szkoły letniej Cultural
Policy and Entrepreneurship z partnerami z University of Warwick, University of
Barcelona, JAMU Brno, Mikkeli University;.
15. Aplikowanie do funduszy europejskich z projektem z zakresu Audience Development
z partnerami z Turynu (Fondazione Fitzcarraldo) i Londynu (Audience Development
England).
dr Cezary Kościelniak
1. Ekspert przy think-tanku Kancelarii Prezydenta RP „Laboratorium Idei”
2. Ekspert przy Przeglądzie strategicznym Biura Bezpieczeństwa Narodowego
dr Przemysław Kieliszewski
- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu "Budzik Kulturalny" na zlecenie Zarządu
Województwa Wielkopolskiego ze środków UE
dr Marcin Poprawski
- udział w ramach ROK (Regionalne Obserwatorium Kultury) w projekcie (jako
partner projektu): „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium
metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich
miast.”
Organizacja panelu: KULTURALNI SIŁACZE. Kompetencje lokalnych liderów
edukacji kulturalnej. Seminarium-panel ekspercki (z mgr Alicją Gojlik i mgr
Michałem Mękarskim)
Otwarta konferencja prasowa na zakończenie ogólnopolskiego projektu badawczego
„Kompetencje lokalnych liderów (z mgr Alicją Gojlik i mgr Michałem Mękarskim)
Publikacje:
1. Banach W., Kryzys jako efekt nadmiaru zaufania (W:) Ekonomiczne i etyczne aspekty
kryzysu gospodarczego. PTE, Poznań 2013.
2. Michalski M., Na dobre czy na złe? Wspólny kryzys a dobro wspólne. (W:)
„Annales”. Etyka w życiu gospodarczym, tom 15. Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego . Łódź 2013.

3. Michalski M., Economics as if the Family Mattered. (W:) Responsible Economics.
E.F.Schumacher and His Legacy for the 21st Century (ed.) H. Opdebeeck. Peter Lang
AG, International Academic Publishers, Bern 2013.
4. Rotengruber P., Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o
sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej. (W:) „Annales”. Etyka w życiu
gospodarczym, tom 15. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego . Łódź 2013.
5. Rotengruber P., Nauka wobec kryzysu gospodarczego, nauka wobec kryzysu zaufania.
(W:) Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego. PTE, Poznań 2013.
6. Sójka J., Business ethics facing the economic crisis. Should we stop teaching agency
theory? W: L. Karczewski, H.A. Kretek, Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność
organizacji jako wyzwanie XXI wieku. (Politechnika Opolska, „Studia i Monografie”
z. 361) Oficyna Wydawnicza, Opole 2013, ss. 15 – 23.
7. Sójka J., Mądrość jako wiedza w działaniu. Przykład etyki stosowanej. W: E.
Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski (red.), Fenomen mądrości. (Zeszyty
Naukowego Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 10), Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2013, ss. 219 – 242.
8. Sójka J., Polityczny wymiar sekurytyzacji kredytów hipotecznych. W: R. Kamiński, J.
Sójka (red.), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego. PTE, Poznań
2013, ss. 77 – 92.
9. Sójka J., Kamiński R., (red.), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego.
PTE, Poznań 2013.
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:.
dr Wiesława Banach
- Referat „Wielkopolski etos pracy” wygłoszony na warsztatach naukowych w ramach
IV Dni Kultury Solidarności 2013 zatytułowanych „Między etosem a praktyką
społeczną”, zorganizowanych przez Instytut Kulturoznawstwa UAM i Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 29.10.2013 roku w
Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
- Referat „Kultura folwarczna a problem zacofania Polski”, wygłoszony na konferencji
„Wzory kultury gospodarczej” zorganizowanej przez Zakład Etyki Gospodarczej IK
UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska w dniu 14.11.2013
roku w Poznaniu.
mgr Alicja Gojlik
Ogólnopolska Konferencja „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań
współczesnej nauki” w Warszawie – referat: „Kompetencje w kulturze – kadry sektora
kultury”

- Konferencja została zorganizowana przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ogólnopolska Konferencja „Obecność tradycji w kulturze artystycznej” w Poznaniu
- referat: „Folklor – tradycja w teraźniejszości czy jedynie inne oblicze kultury
współczesnej zainspirowane przeszłością”
- Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców oraz
Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
II Zlot Młodych Kulturoznawców we Wrocławiu – referat: Zogniskowany wywiad
grupowy (FGI) jako istotna metoda badania kultury”
- Konferencja została zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze
Konferencja „Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych” referat: „Znaczenie emocji w badaniach jakościowych dotyczących kultury. Refleksja
na podstawie badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w
Poznaniu”
- Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Konferencja „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta” - referat: „ Festiwale
artystyczne jako element edukacji kulturalnej”
- Konferencja została zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Kultury Centrum Badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Przemysław Kieliszewski
Berlin, Konferencja Goethe Institute, Cultural Management: Cultural Policy 2627.11.2013
Keynote: Between cultural policy and cultural management: Examples of managers who
also analyze Speaker: Przemysław Kieliszewski
dr Cezary Kościelniak
"Oblicza Sekularyzacji", szkoła letnia w Villecruze, Francja, wystąpienie: "Sekularyzacja
we współczesnej myśli społecznej", 5-10 września 2014
"Ten Years of Slovak Aid", Bratislava, Slovakia, wystąpienia: "Higher education as a tool
of the solidarity with South", 6-10 października 2014.
mgr Michał Mękarski
1. Referat „Nowy (nie)senior – rewolucja wizerunku osoby starszej w Polsce”. Konferencja
naukowa „Rewolucja” - Instytut Filozofii, UAM w Poznaniu - 11.01.2013 r.
2. Referat „Mystery shopping oraz shadowing jako nowe metody badania kultury”.
Konferencja naukowa „Kultura i metoda. Metoda we współczesnych badaniach
kulturoznawczych” - Instytut Kulturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
– 18-19.04.2013 r.
3. Referat „Badania liderów edukacji kulturalnej oraz kultury seniorów jako aktualne
tematy badań kultury na przykładzie Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury”
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Konferencja naukowa „Zlot

Młodych Kulturoznawców” - Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
– 24.05.2013 r.
4. Referat „Śmiercionośna strona „postępu” - eugenika jako przekroczona granica nauki”.
Konferencja naukowa „Ciemne oblicza Europy” – Kolegium Europejskie w Gnieźnie,
UAM w Poznaniu – 25.05.2013 r.
5. Referat „Czas dla seniorów - wpływ kultury na nowe modele doświadczania starości”,
grupa tematyczna nr 39 „Nowe zjawiska i procesy w polskich kulturach starości”- XV
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co po kryzysie?”, Uniwersytet Szczeciński
- 13.09.2013 r.
6. Poster „Gdzie ci mężczyźni? Feminizacja kulturalnych aktywności seniorów”, sesja
plakatowa "Perspektywa gender w polskiej socjologii starości na początku XXI wieku"
- XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co po kryzysie?”, Uniwersytet Szczeciński
- 12.09.2013 r.
7. Referat „Edukacja ukierunkowana. Program edukacyjny a zróżnicowanie edukatorów”
podczas panelu „Edukacja ukierunkowana. Program edukacyjny a zróżnicowanie
odbiorców”. Konferencja naukowa „Praktyki i metody edukacji kulturalnej” – Centrum
Kultury Zamek, Instytut Socjologii oraz Kulturoznawstwa UAM, Poznań 07.11.2013 r.
dr Michał Michalski
1. XVII Ogólnopolska Konferencja „ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM”, Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 16-17 maja 2013, Łódź.
Wystąpienie pt. Status rodziny w kontekście rynku medialnego. Przyczynek do dyskusji
o etyce mediów.
2. Konferencja Naukowa „HUMANIZACJA PRACY W SPOŁECZEŃSTWACH
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I ELASTYCZNYCH FORM PRACY”, Katedra
Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ oraz Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica w Płocku, Łódź, 6-7 czerwca 2013r.
Wystąpienie pt. Wydajność rynku pracy zaczyna się w domu. Współzależność
nieodpłatnej pracy domowej i pracy zawodowej w kontekście ładu społecznogospodarczego.
3. IX Kongres Ekonomistów Polskich „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i
przyczyny zjawisk gospodarczych”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa,
28-29.11.2013.
Wystąpienie pt. DYSTRYBUCJA KOŃCOWA JAKO BRAKUJĄCE OGNIWO W
TEORII EKONOMICZNEJ – CZEGO UCZY NAS GOSPODAROWANIE W
RODZINIE.
4. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „RODZINA 2013”, Instytut Socjologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Urząd Statystyczny w Lublinie,
Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie
Towarzystwo Statystyczne, Lublin, 21-22.10. 2013.
Wystąpienie pt. Rodzina a zrównoważony rozwój.
5. Konferencja „Wzory kultury gospodarczej”, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu
Kulturoznawstwa UAM oraz Polskie Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska,
Poznań, 14.11.2013.
Wystąpienie pt. Kultura gospodarcza pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a
państwem opiekuńczym.

dr Marcin Poprawski
9.04.2013, Gdańsk, Miejskie potrzeby seniorów, Instytut Kultury Miejskiej;
28.05.2013, Poznań, Kompetencje Lokalnych Liderów Edukacji Kulturalnej,
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, Związek Miast Polskich,
11-13.06.2013, Świdnica, Kongres Regionów, Związek Miast Polskich, Forbes;
12-13.09.2013, Gorzów Wielkopolski, Samorządowe Forum Kultury, Związek Miast
Polskich, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM
20-22.09.2013, Hanower, Climate – Culture – Cities, Miasto Hanower;
5-7.11.2013, Antwerpia, ENCATC Annual Conference Research Session, "Rethinking
Education on Arts and Cultural Management", University of Antwerpen;
7-8.11.2013, Poznań, Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej, Centrum Kultury
Zamek, IK UAM;
26-27.11.2013, Berlin, Cultural Management and Cultural Policy, Goethe Institut;
9.12.2013, Kraków, Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania
eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich, Małopolski Instytut Kultury,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
10-11.12.2013, Berlin, Niemcy, Actors of Urban Change, Bosch Stiftung – MitOst;
prof. Jacek Sójka
1. Źródła kryzysu finansowego. Czy chciwość wszystko tłumaczy? XVII
ogólnopolska konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, Uniwersytet Łódzki,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź 16 – 17 maja 2013
2. Pomiędzy kulturami. Badania oraz praktyka menedżerska. Ogólnopolska
konferencja Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska: „Wzory
kultury gospodarczej”, UAM, Poznań 14 listopada 2013
3. Business ethics facing the economic crisis. Should we stop teaching agency
theory? Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Etyka biznesu i społeczna
odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku”, Politechnika Opolska,
Opole 22 listopada 2013
4. Teoria agencji a problem ładu korporacyjnego. Ogólnopolska konferencja „Etyka i
polityka compliance w firmie”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 11
grudnia 2013
Organizacja konferencji:
dr Wiesław Banach
- Konferencja naukowa „Wzory kultury gospodarczej zorganizowana przez Zakład
Etyki Gospodarczej IK UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN
Polska w dniu 14.11.2013 roku w Poznaniu.
mgr Michał Mękarski

- Organizacja seminarium naukowego – panelu ekspertów „Kulturalni siłacze.
Kompetencje lokalnych liderów kultury”, będący częścią ogólnopolskiego projektu
badawczego „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod,
mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast” –
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury”, UAM w Poznaniu – 28.05.2013 r.
prof. Jacek Sójka
- Wzory kultury gospodarczej. Ogólnopolska konferencja Polskiego Stowarzyszenia
Etyki Biznesu, EBEN Polska, UAM, Poznań – Przewodniczący Komitetu
Programowego
Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 4 osoby
Zakład Badań Nad Kulturą Filmową i Audiowizualną
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chyła
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki, w tym:
kontynuowanych;
„Przemiany form i treści internetowych oraz społecznej partycypacji w ich wytwarzaniu,
przetwarzaniu i ewoluowaniu”.
Cel realizacji zadania: Temat podejmuje analizę fenomenu współwytwarzania
medialnych treści i form przez ich konsumentów w technicznie umożliwionej zwrotnej
komunikacji. Fenomen ów objął już dziś autoobrazowanie się każdego, przeto i
upublicznienie przezeń własnej prywatności, a tym samym demokratyzację „celebrytyzmu”
traktowanego jako wyspekulowana wartość rynkowej popularności, prywatyzowana przez
zglobalizowanych dostarczycieli sieciowej i programowej infrastruktury. Z drugiej strony,
fenomen ten jest również źródłem zgeneralizowanej przyjemnościowej gratyfiakcji i
uwikłania każdego w wirusowy marketing na rzecz ofert profesjonalnych producentów
medialnych form i treści. W szerszej perspektywie jest to rozwijający się typ biopolitycznej
zewnętrznej zarządzalności wolą, osłabiający wewnętrzną zarządzalność przez każdego jego
własna wolą jak i tradycyjne polityczne rządy, co w sumie oznacza cofanie się w
rudymentarne stadia tak rozwoju ego jak i rozwoju społecznego, określane przez nietrwałe
nieterytorialne wspólnoty podmiotów zredukowanych doi pragnienia, kierujących się wiedzą
doksalną rynkowego populizmu, a nie epistemiczną wiedzą wykuwaną w historii ludzkiej
myśli i ludzkich idei. Zarys ten szkicuje rosnące imbroglio technospołeczne, mieszaninę

hybrydyzującą dziś wszystkie historycznie wyodrębnione dziedziny kultury, wliczając w to
nauki implikowane w eksplikatywne interpretacje tego zawikłania.
Planowane efekty naukowe i praktyczne: publikacja referatów konferencyjnych,
artykułów publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych
po polsku i angielsku, publikacje rozdziałów w monografiach oraz monografii, dorobek
będzie też wdrażany do dydaktyki, a także popularyzowany na forach pozauniwersyteckich.
„Analiza procesu remiksowania kultury symbolicznej w ramach stechnicyzowanej
multikulturalnej metakultury”.
Cel realizacji zadania: Temat analitycznie ukazuje rozpraszanie dziedziczonych
poprzez nauczanie form i treści kultur symbolicznych. Poddaje się w nim analizie
rozpraszanie

dotychczasowej

kulturowej

produkcji

wyzwalanej

ze

społecznoinstytucjonalnych regulacji i kontroli na rzecz nieograniczonej wielościowowspólnotowej, sieciowej autoorganizacji, w której dochodząca do głosu technomerkantylna
deregulacja wszystkich dziedzin oznacza nieodwołalne mieszanie się ich i zarazem ich
urynkawianie.
Planowane efekty naukowe i praktyczne: publikacja referatów konferencyjnych,
artykułów publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, krajowych i
zagranicznych po polsku i angielsku, publikacje rozdziałów w monografiach oraz monografii,
dorobek będzie też wdrażany do dydaktyki, a także popularyzowany na forach
pozauniwersyteckich.
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
Wyspecjalizowana analityka, drążąca rozliczne aspekty obydwu tematów, ma
przynieść efekty w postaci kulturoznawczych i medioznawczych referatów
konferencyjnych, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
krajowych i zagranicznych, a także książek, będzie też wdrażana do dydaktyki, a także
popularyzowana na forach pozauniwersyteckich.
Dr M. Kosińska i dr M. Kamińska kończą monografie habilitacyjne, finalizując też
swoje prace w ramach międzyzakładowych grantów. Dr M. Kosińska przygotowuje w
tych ramach własną anglojęzyczną monografię.

Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej, ze
szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych.
Publikacje:
1. Kamińska Magdalena, O tym, jak piętnaścioro naukowców przeszło Mario w lewo;
„Przegląd Kulturoznawczy”, Kraków vol. 3 (13) 2012 [numer wyszedł w 2013], s.
316-324, lista B (MNiSW), ISSN 1897-1962, 9 pkt.
2. Kamińska Magdalena, Praktyki żałobne w internecie, „Kultura i Historia”; Lublin nr
23/2013

–

„Od

rytuału

do

kompulsji”,

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803, lista B (MNiSW), ISSN 1642-

9826, 7 pkt.,
3. Kamińska Magdalena, Zakazane i odsłonięte. Praca tabu w filmach mondo, „Kultura
Popularna”; Warszawa 4(34)/2013, ss. 110-121, lista B (MNiSW), ISSN 1644-8340,
8 pkt.
4. Kamińska Magdalena, My paczymy globalnie. Wykorzystanie kategorii lokalności,
globalności i uniwersalności w kulturoznawczych badaniach nad internetem,
„Kultura-historia-globalizacja”; Wrocław 4/2013, ss. 137-154, lista B (MNiSW),
ISSN 1898-7265, 7 pkt.
5. Siuda Piotr, Bomba Radosław, Kamińska Magdalena, Stunża Grzegorz D., Troszyński
Marek, Żaglewski Tomasz, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich
przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Wydawnictwo Collegium Civitas, Warszawa
2013, 217 stron, ISBN 978-83-61067-34-4, 20 pkt.
6. Kamińska Magdalena, „Lemoniadowy Joe” Jiřiego Brdečki w transmedialnym
łańcuchu readaptacji, w: „Hrabal i inni. Adaptacje literatury czeskiej”, red. Ewa
Ciszewska i Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2013, ss. 27-43, ISBN 978-83-7525-950-6, ss. 27-43, 4 pkt.
7. Kamińska Magdalena, „Masz anoreksję? Chcesz mieć anoreksję? To blog dla Ciebie
;-)” Rola wannarexics w cyberśrodowiskach pro-ana, w: „Nowe media i wyzwania
współczesności”, redakcja naukowa Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-814-6, ss. 193-215, 4 pkt.
8. Kamińska Magdalena, Reach! Teach! Musical wykładowy, w: „Musical. Poszerzanie
pola gatunku”, red. Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2013, ss. 137146, ISBN 978-83-62243-69-3, 4 pkt.

9. Kamińska Magdalena, Język polski w szybko digitalizującej się rzeczywistości.
Wnioski pod kątem tworzenia contentu w komunikacji marek oraz ich komunikacji
werbalnej odnoszącej się do nowoczesnych technologii, ekspertyza dla domu
mediowego Lowe Media, 17 stron, 0 pkt.
10. Kosińska M., "Normative Order and Performative Enactment. Internet's In-Betweeness",
w: Cybercultures. Cultures in Cyberspace Communities, red. Sabine Baumann, InterDisciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2013.

11. Kosińska M., „>>Co<< wizualnego w sztuce partycypacji. polityka patrzenia jako
praktyka aktywnego uczestnictwa”, w: „Kultura Współczesna”, Sztuka współpracy, 2(77)
2013, s. 79-94.

12. T. Żaglewski „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z
branży rozrywkowej”, Collegium Civitas Press, Warszawa 2013, p. 217 [20 punktów].

13. T. Żaglewski „Uwodzenie niewinnych, czyli komiks amerykański jako medium
skandaliczne”, [w:] „Tabu – Trend – Transgresja. Tom II”, Wydawnictwo DiG 2013, pp.
121-135 [4 punkty];

14. T. Żaglewski „Diabelska muzyka, czyli musical spotyka się z horrorem. Przypadek
Sweeney Todda”, [w:] „Musical. Poszerzanie pola gatunku”, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Nauk Społecznych UAM 2013, pp. 147-155 [4 punkty]

15. R. Ilnicki, Wielowymiarowość tajemnicy w Monadzie hieroglificznej Johna Dee, [w:]
Humaniora 1/2013, s. 1-13.

16. R. Ilnicki, Co tak naprawdę ujawnił Snowden, [w:] Res Publica Nowa, nr 213 2013, s. 1824. 4 MNiSW

17. R. Ilnicki, Prędkość kultury i prędkość techniki, [w:] (Przyszłość w kulturze) Prace
Kulturoznawcze XV 2013, s. 213-220. 7 MNiSW

18. R. Ilnicki, Kultura nienawiści na portalach społecznościowych jako zaburzenie tabuizacji,
[w:] Kultura Popularna, nr 4 2013, s. 158-167. 8 MNiSW

19. R. Ilnicki, Technologiczne Oświecenie jako wyjście człowieka z globalnego paraliżu
sztucznych mózgów dzięki rozumowi interfejsowemu, [w:] Zwrot cyfrowy w
humanistyce, A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2013, s. 203-222. 4 punkty

20. R. Ilnicki, Technicyzacja jako wirtualizacja kultury w świetle ontologii wirtualności, [w:]
Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki., L. Zacher (red.), Warszawa 2013, s. 355-

376. 4 punkty

21. R. Ilnicki, Techniki utrwalania wizerunku w komunikacji wizualnej. Przemysły pamięci
jako podstawa public relations, [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i
prawie, K.W. Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Warszawa 2013. 4
punkty

Inne osiągnięcia:
Organizacja konferencji naukowych:
M. Kosińska:
1. Ogólnopolska Konferencja Praktyki i metody edukacji kulturalnej, Instytut
Kulturoznawstwa, Instytut Socjologii UAM, CK Zamek, 7-8 listopad 2013
(organizacja konferencji, prowadzenie).
R. Ilnicki:
1. Religia a dialog 25-26.04.2014 r. Poznań. (Zespół Poznańskiego
Konwersatorium Religioznawczego).
2. Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym, 23-24.05. 2013 Poznań.
(Zespół Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego).
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:
1. M. Kamińska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe media i wyzwania
współczesności, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
17-18 maja 2013, referat: Masz anoreksję? chcesz mieć anoreksję? to blog dla
Ciebie;). Rola wannarexics w cyberśrodowiskach pro-ana, 1 pkt.
2. M. Kamińska, Film i media – przeszłość i przyszłość. I Zjazd Filmoznawców i
Medioznawców, organizowany przez Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach
Uniwersytetu Śląskiego, Narodowe Centrum Kultury oraz Polski Instytut Sztuki
Filmowej 6-8 czerwca w Kamieniu Śląskim, referat Folklor internetowy – hipoteza,
iluzja, zagrożenie czy rzeczywistość?, 1 pkt.
3. M. Kamińska, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego, 11-14 września 2013 Szczecin, referat Autoetnografia jako technika
badań cyberetnograficznych. Ewaluacja perspektyw, 1 pkt.
4. M. Kamińska, „Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie”, II Zjazd
Polskiego

Towarzystwa

Kulturoznawczego,

19-21

września

2013

Kraków,

uczestnictwo na zaproszenie organizatorów w panelu dyskusyjnym: Obrazy
nomadyczne i postobrazy. Transformacja, transgresja i hybrydyczność w sztuce

nowych mediów, 1 pkt.
5. M. Kamińska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia — Kultura —
Globalizacja”, edycja VI - „Globalność – Słowa – Rzeczy”, Instytut Historyczny
Uniwersytetu

Wrocławskiego

i

Instytut

Kulturoznawstwa

Uniwersytetu

Wrocławskiego, Wrocław 18 października 2013, referat My paczymy globalnie.
Wykorzystanie kategorii lokalności, globalności i uniwersalności w kulturoznawczych
badaniach nad internetem, 1 pkt.
6. M. Kosińska, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co po kryzysie?, Szczecin, 11-14
września 2013, Życio-pisanie jako zadanie do wykonania. Performatywny wymiar
autobiograficznych zmagań z chorobą.

7. M. Kosińska, Ogólnopolska Konferencja Sztuka edukacji. Kultura w programach
nauczania, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa, 22-23 listopada 2013 (prowadzenie
konferencji na zaproszenie)
8. T. Żaglewski, Kultura Gwiezdnych Wojen”, 27-29 września 2013, Uniwersytet
Wrocławski, „Nośniki Mocy. Od VHS do Blu-ray, czyli technokulturowa ewolucja
sagi Gwiezdnych Wojen”, 1 pkt.;
9. T. Żaglewski, „Film and Media 2013. The Pleasures of the Spectacle”, 27-29 czerwca
2013, University of London, „Post-cinematic experience; The Spectacle of IMAX”, 2
pkt.
10. R. Ilnicki, O możliwej aktualizacji estetyki Kanta w technicznie zapośredniczonym
doświadczeniu, Aktualność estetyki Kanta, 31.05.2014 r., Warszawa 1 pkt
11. R. Ilnicki, Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu
metafizyki przez technikę, Filozofia technologii, 4-5.10.2013 r., Kraków (wystąpienie
w środowisku Second Life) 1 pkt
12. R. Ilnicki, Retentions and Programs. Subject Passivity and Activity in the Technical
Mediation of Experience, Aktywność i pasywność jako kategorie fenomenologii.
Fenomenologia 2013, 13-14.12.2013 r., Warszawa 1 pkt
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1)

rozwojem naukowym młodych naukowców;

W zakładzie w 2013 roku ukończono dwie prace doktorskie, które obecnie oczekują
na finalizację procedur obrony: mgr Tomasza Żaglewskiego pt. „Kultura postfilmowa
jako przestrzeń partycypacji użytkowników mediów konwergentnych” oraz mgr
Rafała Ilnickiego pt. „Filozofia wirtualności jako narzędzie interpretacyjne
współczesnej technicyzacji kultury”. Prace zostały przekazane do recenzentów.
Mgr R. Ilnicki był wykonawca grantu zespołowego NCN, zaś mgr T. Żaglewski i dr
M. Kamińska byli współautorami (w zespole sześciu współautorów) raportu
badawczego przygotowywanego w ramach programu Obserwatorium Kultury.
2)

rozwojem specjalności naukowych w jednostce.

Uczestnictwo w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Członkostwo w
towarzystwach naukowych. Udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych.
Dr M. Kamińska była wykonawca projektu badawczego dla domu mediowego Lowe Media,
intensywnie również prowadziła działalność popularnonaukową. Jej ogólnoinstytutowa
aktywność organizacyjna także się zintensyfikowała: została koordynatorką modułu studiów
magisterskich

„Kultura i media” i objęła funkcję sekretarza redakcji „Studiów

Kulturoznawczych”. Planowane jest objęcie przez nią w najbliższym czasie funkcji redaktora
naczelnego tego czasopisma. Wszystkie wymienione osoby stanowią bardzo ambitny i bardzo
aktywny młody zespół badawczy – prawdziwą nadzieję na pomyślny rozwój Zakładu.
Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach:
Pięć osób (adiunkci: Dr Magdalena Kamińska, dr Marta Kosińska, doktoranci: mgr Tomasz
Żaglewski, mgr Karolina Sikorska, mgr Rafał Ilnicki).
Zakład Badań nad Kultura Artystyczną
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki, w
tym: kontynuowanych:

„Sztuka w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Interpretacje”
„Sztuka w zmieniającej się kulturze”

Plan badań na rok 2013 był kontynuacją badań wcześniejszych, skonkretyzowanych
do sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Pracownicy Zakładu, po wielu
spotkaniach i długich dyskusjach, przygotowali wniosek grantowy „Sztuka polska w
drugie połowie XX wieku. Interpretacje”. Planowany grant ma odpowiedzieć na
pytanie, jak zmieniło się miejsce kultury artystycznej w Polsce drugiej połowy XX
wieku. W ramach trzyletniego grantu zaplanowano dwa/trzy spotkania o charakterze

warsztatowym oraz cztery publikacje - trzy monografie autorskie i jedna praca
zbiorowa.
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej), ujętych
w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

1. Dorota Dolata - studia doktoranckie
2. Karolina Kizińska – studia doktoranckie
3. Michał Piepiórka – studia doktoranckie
4. Katarzyna Chrobak – studia doktoranckie
5. Stanisław Kandulski – studia doktoranckie
6. Daria Rzeczkowska – studia doktoranckie
(doktoranci aktywnie działają w strukturach Koła Naukowego Kulturoznawców, którego
opiekunem jest pracownik Zakładu dr Marcin Adamczak)
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce wnioskującej, w tym określenie, w
jakich specjalnościach.
1) Kontynuacja prac prowadzących do przygotowania ścieżki „Media i kultura” (we
współpracy z Zakładem Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną).

Prace nad projektem badawczym w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną
pt. „Sztuka w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Interpretacje”
Projekt mieści się w statutowym zadaniu badawczym S/P-B/NS/095 „Sztuka wobec
zmieniającej się kultury”
Opis prac:
W semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2013/2014 pracownicy oraz
doktoranci Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa pracował nad
wnioskiem dotyczącym projektu badawczego pt. „Sztuka w Polsce w drugiej połowie XX
wieku. Interpretacje”. Projekt ten przygotowany jest z uwzględnieniem specyfiki
finansowania ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS.
Dotychczas, w ramach prac przygotowawczych, zespół organizował regularne spotkania w
Zakładzie. Prowadzone spotkania koncentrowały się na dyskusjach oraz prezentacjach
dotyczących poszczególnych obszarów badawczych. Dyskusje nad częścią merytoryczną
doprowadziły do skrystalizowania części opisowej wniosku, które następnie zapisano na
internetowej platformie Narodowego Centrum Nauki. W dalszej części prac planowane jest
m.in. opracowanie dokładnego harmonogramu realizacji zadań badawczych oraz opracowanie
kosztorysu. Planowane złożenie wniosku to grudzień 2013 roku.

Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, zaś
wykonawcami: prof. Krzysztof Moraczewski, dr Weronika Bryl, dr Jacek Zydorowicz, dr
Marcin Adamczak oraz doktoranci Zakładu: mgr Karolina Kizińska, mgr Katarzyna Chrobak,
mgr Dorota Dolata oraz mgr Michał Piepiórka. Planowany jest także udział pracowników
naukowych z innych zakładów Instytutu Kulturoznawstwa lub z innych kierunków
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Planowany czas trwania grantu to 36 miesięcy.
Poniżej prezentowane są główne założenia projektu badawczego pt.: „Sztuka w Polsce w
drugiej połowie XX wieku. Interpretacje”.
Cel:
Celem projektu jest stworzenie pogłębionych interpretacji kultury artystycznej w
Polsce w latach 1956-1989, z uwzględnieniem problemu historycznej i obecnej recepcji
wytworów wspomnianej praktyki oraz ram tych recepcji. Analiza koncentruje się na
dynamice procesów wielostronnego oddziaływania oraz stopniowym przechodzeniu od
dominacji czynników władzy politycznej do coraz większej zależności w sferze
ekonomicznej. Uwzględnienie historii tych przemian czyni je interesującymi także w
kontekście zjawisk po 1989 roku.
Odpowiedź na pytanie o to, jak w warunkach państwowych regulacji kultury, udało się
zachować -w różnych stopniu - niezależność sztuki, wymaga także krytycznej analizy pojęcia
autonomii sztuki. W badanym obszarze konieczne jest raczej uwzględnienie sytuacji
nieustannych negocjacji. Tym samym możliwe jest wyjście ze zwyczajowych interpretacji
kultury arystycznej doby PRL-u jako jednostronnie politycznych lub estetycznych. Jest to
próba innego spojrzenia, nie budującego nowej narracji, lecz raczej takiego, które
uruchomienia inną płaszczyznę badań. Zamiast redukcjonizmu "zła władza - dobrzy artyści",
proponujemy namysł nad tym, jak pisać o kulturze funkcjonującej w sytuacji warunkowej
autonomii. Z drugiej strony, zbadać należy mitologizację wolnego rynku, której chętnie
ulegano zwłaszcza w latach 70. i 80. XX wieku. Analiza tego rodzaju uwikłań staje się tym
samym pomocą w interpretacji współczesnej kultury.
Projekt ma na celu stworzenie swoistej monografii traktującej przekrojowo o tak
różnych formach kultury artystycznej jak film (w tym także: dokumentalny), wzornictwo,
kultura muzyczna, sztuka ludowa, kultura alternatywna czy wreszcie: rynkowy obieg sztuki i
antyków.
Metoda badawcza:
Podstawą prac jest przyjęta w metodologii humanistycznej: rekonstrukcja, analiza i
interpretacja już dostępnych źródeł. Zespół badawczy nie wyznacza sobie jednej szczególnej

metody badawczej, lecz raczej uznaje konieczność posiadania wspólnej optyki historycznokulturowej. Za Maxem Dvorakiem, badacze przyjmują rozumienie historii sztuki jako historii
kultury, a więc rozumienie oparte na specyficznym materiale źródłowym. Szczególna uwaga
zostanie poświęcona zebraniu materiału źródłowego dostępnego w zbiorach archiwalnych
oraz uzyskanego w trakcie przeprowadzania wywiadów pogłębionych.
Spodziewane rezultaty:
Rezultatem projektu będzie uzyskanie wiedzy na temat historii twórczości artystycznej
w warunkach stuprocentowego mecenatu państwa w systemie niedemokratycznym,
jednocześnie jednak, do pewnego stopnia, w systemie uwalniającym sztukę spod presji
rynku.

Planowane badania mają umożliwić zrozumienie historycznych procesów

kulturotwórczych i ich oddziaływania na współczesność, przyczyniając się jednocześnie do
poszerzenia świadomości społecznej w zakresie omawianej problematyki. Projekt ma także na
celu krytyczną analizę bardziej uniwersalnych, a istotnych dla badanego obszaru problemów,
takich jak autonomia sztuki czy relacje sztuki i władzy.
Powstałe w efekcie publikacje przeznaczone będą dla odbiorców: studentów i
badaczy, chcących świadomie i krytycznie obcować z polskim dziedzictwem omawianego
czasu.
Znaczenie projektu:
Badany okres drugiej połowy XX wieku, w odniesieniu do twórczości artystycznej,
wciąż czeka jeszcze na wnikliwe badania archiwalne, traktujące przekrojowo o kilku
dyscyplinach sztuki i śledzące zarówno różnice, jak i paralele między nimi. Spodziewane
efekty to zmiana sposobu postrzegania kultury artystycznej w epoce PRL-u oraz wzbogacenie
rozumienia relacji artyści-władza, która do tej pory była uważana za oczywistą. Projekt ma
ponadto stanowić znaczący wkład w badania historyczne polskiej kultury artystycznej, w
zakresie przedstawienia relacji artystów z organami władzy politycznej. Analiza instytucji
kultury czasu PRL-u nie była do tej pory przeprowadzona w omawianych zakresach.
Tymczasem dokonanie takiej analizy wzbogaci obraz polskiego kina, wzornictwa, kultury
muzycznej, kultury ludowej tego okresu, a prawdopodobnie zweryfikuje również tezy oparte
jedynie na badaniach konkretnych dzieł sztuki. Wartością dodatkową będzie poszerzenie
metodyki badań np. filmoznawczych o analizę źródeł archiwalnych, badanie recepcji
filmowej i krytyczną analizę wizualną, które na rodzimym gruncie nie zostały do tej pory
podjęte w wystarczającym stopniu.
Zakładanym efektem projektu jest więc uzyskanie i upowszechnianie wiedzy na temat
historii twórczości artystycznej w warunkach stuprocentowego mecenatu państwa w systemie

niedemokratycznym, jednocześnie jednak uwalniającym sztukę spod presji rynku, stopniowo
zyskującego jednak znaczenie w okresie lat 70. i 80., by w sposób niekwestionowany stać się
dominującym czynnikiem w sytuacji po roku 1989. Tym samym wiedza ta umożliwi
pełniejsze zrozumienie historycznego procesu rozwoju polskiej sztuki drugiej połowy XX
wieku oraz jej oddziaływanie na współczesność. Wymiernymi efektami będą: część w
publikacji poświęconej sztuce w PRL-u, a także panele warsztatowe poświęcone tematyce
kultury artystycznej doby PRL.
Celem projektu jest wskazanie reguł gry między sztuką a władzą, a nie dowodzenie
jakiejkolwiek jednostronnych determinacji. Zadanie to wydaje się niemożliwe do realizacji
bez wnikliwiej kwerendy archiwalnej, która jak dotąd nie była dokonana na taką skalę
zarówno w dziedzinie poszczególnych dyscyplin artystycznych, jak i tym bardziej – w ujęciu
porównującym i syntetyzującym procesy zachodzące w poszczególnych dyscyplinach.
Sięgnięcie do archiwów daje nam zupełnie nowe pole do analizy podjętego problemu. W
istniejącym piśmiennictwie temat był poruszany niezwykle rzadko, a istniejący dorobek
opiera się w większości na analizie samych dzieł artystycznych, bez wnikliwych badań
archiwów i recepcji. Połączenie różnych metod badawczych daje szanse szerszego przyjrzenia
się problemowi – wyjście poza jednowymiarowość analizy wizualnej, oceny artystycznej i
analizy samych dzieł sztuki. Przyjęta metodologia umożliwi opis wydarzeń rozgrywających
się na poziomie instytucjonalnym, bezpośrednio wpływającym zarówno na finalny wygląd
dzieła jak i jego społeczną cyrkulację i odbiór.
Do tej pory nie przeprowadzono jeszcze w Polsce całościowych badań sztuki tego
okresu, które traktowałyby jednocześnie o kilku podstawowych dyscyplinach sztuki (film,
plastyka, muzyka, teatr, literatura) łączyłyby perspektywę artystyczną i estetyczną ze
śledzeniem uwarunkowań politycznych procesu twórczego.
Aplikacja w systemie grantowym Narodowego Centrum Nauki – wykorzystanie w postaci badań i
publikacji zależne od rozstrzygnięcia konkursu.
Ponadto pracownicy zakładu uczestniczyli w innych projektach grantowych:

1) dr hab. Krzysztof Moraczewski
Kierownictwo projektu "Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej
i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii"
Umowa nr 1362/B/H03/2011/40 do wniosku nr N N101 136240
Przyznane środki: 49 520,00 PLN
Finansowane przez Narodowe Centrum nauki w Krakowie
Termin rozpoczęcia: 20 maja 2011
Termin zakończenia: 19 maja 2014

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Moraczewski
2) dr Marcin Adamczak
a) Projekt badawczy: „Współczesna "HollyŁódź": badania lokalnej kultury
produkcji i widowni filmowej”, 2012-2014, kierownik projektu: dr Konrad
Maciej Klejsa, instytucja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i
Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Operatorski i Realizacji
Telewizyjnej, wartość: 348 000,00 zł, konkurs ogólny, Narodowe Centrum
Nauki, panel HS2. Status: wykonawca.

Liczba i wykaz opublikowanych prac w podziale na:
1) Monografie:

1. Dziamski G., Art. In the Postmodern Era. From a Central European Perspective. LIT
Verlag. Berlin/Zurich 2013.
2. Publikacje w czasopismach naukowych:

a. Adamczak M., "Zdun, cieśla, rymarz, krytyk filmowy... O jednym z zawodów
ginących", [w:] "Polskie piśmiennictwo filmowe", red. P.Zwierzchowski, B.
Giza, Bydgoszcz 2013.
b. Moraczewski K., „Model współpracy w zachodniej muzyce artystycznej”,
Kultura Współczesna, nr 2(77)/2013, s. 112-126
c. Moraczewski K., „Cage: idea druga”, Artluk 2/2013
d. Moraczewski K., „Kolekcjonowanie płyt”, Artluk 3/2013
e. Moraczewski K., „O tzw. muzycznej kulturze muzealnej i "zarządzaniu
wartościami"”, (red.) M. Sieradz, "2010. Postscriptum", narodowy Instytut
Fryderyka Chopina, Warszawa 2013, ss. 55-80

Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:.
Marcin Adamczak
“Screen Industries in East-Central Europe: Industrial Authorship”, 29listopada – 1 grudnia, Olomouc. Referat: “Surfing on circumstances: the author in
socialist state cinema. The case of Andrzej Wajda’s movies in fifties”.
„Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej”
(Łódź, 5-7 listopada 2013 r.), tytuł referatu: „Klątwa doliny węży Marka Piestraka jako
przykład koprodukcji państw socjalistycznych u schyłku Zimnej Wojny”.
Weronika Bryl-Roman
„Umierające miasteczko. Wielkomiejskość w krajobrazie kulturowym małych miast”,
Konferencja naukowa "Miasto Sztuka Nauka Gospodarka", Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, 17 października 2013.
Katarzyna Chrobak

1. udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Pier Paolo Pasolini – historia nie
do opowiadania" (Warszawa, 6-7 marca 2013); organizator: Katedra Italianistyki
Uniwersytetu Warszawskiego – referat: „Rzeczywistość jest kinem w naturze” – język
filmu według Pasoliniego. Na podstawie eseju Pier Paolo Pasoliniego „Język pisany
rzeczywistości”
2. udział w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji „Sztuka dla sztuki a
sztuka w służbie człowiekowi” (Lublin, 31 maja 2013); organizator: Koło Naukowe
Studentów Instytutu Muzyki WA UMCS we współpracy z Kołem Naukowym
Kulturoznawców UAM – referat: Sztuka dla sztuki w tradycji Bizancjum
Michał Piepiórka
f. „Polityka rozproszona. Polska kinematografia doby transformacji ustrojowej o
transformacji ustrojowej” podczas konferencji „Sztuka polska w okresie
przemian ustrojowych lat 90.”. - „Filmowe dokumenty mentalne” podczas
konferencji „I zlot młodych kulturoznawców”. - „Zaangażowanie jako źródło
współczesnego filmu dokumentalnego” podczas konferencji „Sztuka dla sztuki
a sztuka w służbie człowiekowi”.
g. „Filmowe dokumenty mentalne polskiej transformacji ustrojowej” podczas
konferencji „II zjazd kulturoznawców – Więcej niż obraz. Współczesna
kultura i jej badanie”. - „<<Noc z generałem>> - dokument demokratyczny”
podczas konferencji „The Documentary Film of East and Central Europe”
Jacek Zydorowicz
1.

2.

Poznańskie Seminarium Religioznawcze: Klasyczne i nowe trendy w
badaniach nad religiami, Poznań, 20 września 2013, Wyższa Szkoła
Umiejętności Społecznych, referat pt. Niebezpieczne związki
terroryzmu i religii w optyce kultury wizualnej
Ogólnopolska Konferencja naukowa: Religijne i pozareligijne formy
duchowości w kulturze europejskiej, Poznań, 8-9.11.2013, referat:
Niebezpieczne związki terroryzmu i religii w optyce kinematograficznej

Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;

młoda kadra naukowa; w Zakładzie powstaje obecnie sześć prac doktorskich oraz trzy
rozprawy habilitacyjne. W ostatnim okresie odbyły się dwie obrony prac doktorskich;
mgr Sylwii Szykownej oraz mgr Żanety Nawrot. Dr Marcin Adamczak kończy pisanie
rozprawy habilitacyjnej.
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.

Prof. Grzegorz Dziamski opublikował książkę Art in the Postmodern Era (LIT Verlag, Berlin
– Zurych). Dr Marcin Adamczak przygotował monograficzny numer czasopisma Wydziału
Nauk Społecznych UAM „Człowiek i Społeczeństwo” poświęcony nowemu filmoznawstwu.
Prof. Dziamski jest nadal redaktorem naczelnym czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo”.
Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 6

Zakład Semiotyki Kultury
Kierownik: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki, w tym:
kontynuowanych:
Semiotyka kultury
Zadaniem badawczym realizowanym w 2013 roku jest projekt "Semiotyka kultury";
główny cel realizacji zadania: rekonstrukcja myśli semiotycznej wybranych badaczy, rewizja
znanych stanowisk w zakresie semiotyki kultury jako dyscypliny naukowej i popularyzacja
nowych, mniej znanych rodzimym badaczom; planowane efekty naukowe i praktyczne:
upowszechnienie wiedzy z zakresu semiotyki kultury, wydanie spójnych monografii i
antologii złożonej z tłumaczeń tekstów, wcześniej nie przełożonych na język polski,
zapoznanie szerszego grona odbiorców z tą dyscypliną. Szczególnie zachęca nas dotkliwy
brak podobnych publikacji na rynku książek naukowych, semiotyka kultury dynamicznie się
rozwija, czego odzwierciedlenia próżno szukać w naukowych opracowaniach.
Interdyscyplinarność semiotyki kultury – rewizja dyscypliny
W 2015 roku Zakład Semiotyki Kultury planuje kontynuować temat z roku 2014: „Semiotyka
kultury”, rozszerzony o dodatkowe zagadnienia.
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:
- październik 2013: planowana obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jakubowskiego
Narracyjne i antynarracyjne modele egzystencji w naukach humanistycznych i literaturze,
promotor: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk.
- połowa 2014 roku: planowana obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Machtyl
Problem reprezentacji w semiotycznym ujęciu kultury wizualnej. Symbol-znak-simularcrum,
promotor: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
Projekt grantowy:
W 2014 roku Zakład Semiotyki Kultury kontynuuje temat z roku 2013: „Semiotyka kultury”,
rozszerzony o dodatkowe zagadnienia. Związane jest to z uzyskaniem przez część członków
Zakładu grantu Narodowego Centrum Nauki:
„Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Michela de Certeau nad codziennością we
współczesnej kulturze”, NCN, nr: 2013/09/B/HS2/01164, czas realizacji: 2013 – 2014,
kierownik: dr Katarzyna Thiel-Jańczuk, główny wykonawca i wykonawcy: dr Agnieszka

Kaczmarek, dr Rafał Koschany, dr Agnieszka Doda-Wyszyńska, dr Agnieszka Kulig, dr
Marcela Kościańczuk
Projekt ma na celu metodologiczne opracowanie pojęcia „wizualności taktycznej”,
inspirowanego badaniami nad codziennością francuskiego filozofa i historyka Michela de
Certeau oraz zweryfikowanie jej badawczej użyteczności w określonym obszarze życia
codziennego, jaki stanowi sytuacja długotrwałej choroby oraz umierania. Projekt ma
przebiegać w dwu etapach, odpowiadających przyjętym hipotezom badawczym, z których
każdy ma zakończyć się zbiorową publikacją książkową. W pierwszym z nich pragniemy
opracować teoretycznie pojęcie „wizualności taktycznej”, sięgając do metodologii z zakresu
filozofii przedstawienia, semiotyki, antropologii i etnografii wizualnej, ze szczególnym
uwzględnieniem taktycznej funkcji obrazu w stosunku do języka, a także w stosunku do
innych obrazów, które zdominowały przestrzeń społeczną (na przykład w kulturze masowej).
W drugim etapie przewidujemy przeprowadzenie analizy i interpretacji materiałów już
istniejących (filmów, fotografii, literatury o auto- i biograficznej). Obecnie prace w ramach
projektu skupione są między innymi na przeglądzie nadesłanych w odpowiedzi na call for
papers propozycji artykułów i ich selekcja oraz na pozyskiwaniu osób chętnych do drugiego
etapu badań. Trwają także starania o włączenie do tomu teoretycznego artykułów autorów
reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze (m. in. Francję i Niemcy) i nawiązanie z tymi
ośrodkami szerszej współpracy.
W roku 2013 pozostali członkowie Zakładu także pracowali nad innym projektem
badawczym, również podnoszącym wiele semiotycznych wątków:
Humanistyka partycypacyjna. Historyczne i współczesne ujęcia kategorii doświadczenia
(kierownik: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk)
Humanistyka partycypacyjna jest próbą przedstawienia związku myślenia i partycypacji w
poznawanej rzeczywistości odniesionego do tradycji filozoficznej i nurtów dzisiejszej
humanistyki. Próba ta jest efektem analizy refleksji nad wybranymi zjawiskami kulturowymi
osadzonymi w różnych kontekstach historycznych i współczesnych, jak i w różnych
dziedzinach humanistyki i sztuki. Naczelnymi kategoriami stanowiącymi swoiste osie
projektu będą pojęcia partycypacji i doświadczenia, rozpatrywane w trzech głównych
płaszczyznach: 1/ Partycypacja i doświadczenie oraz doświadczanie i uobecnianie jako
metoda uprawiania humanistyki, 2/ Partycypacja i doświadczenie w kulturze, w tym w
procesie komunikacji międzykulturowej i w rytuale; 3/ Partycypacja jako przedmiot badań i
obiekt zainteresowań refleksji kulturoznawczej. Badania korzystać muszą z konglomeratu
metodologicznego, składającego się z metod hermeneutycznych, fenomenologicznych i

językowo-analitycznych (semantyka pojęć prostych i uniwersalnych, analiza gier językowych
jako wskaźników kulturowych form życia), dodatkowo poszerzonego o metody semiotyki
przedwerbalnej oraz teorii obrazu. Wymiernym efektem projektu ma być publikacja naukowa
złożona z dwóch tomów: 1/ antologii tłumaczeń artykułów nie opublikowanych dotąd w
języku polskim oraz 2/ monograficzny numer czasopisma naukowego, na który złożą się
artykuły naukowe napisane na potrzeby tomu.
Poza zaangażowanie w prace nad projektem grantowym, każdy członek Zakładu realizuje
swoje indywidualne zadania badawcze, niejednokrotnie z powodzeniem wpisujące się w
przyjęty na rok 2014 temat badawczy Zakładu (Interdyscyplinarność semiotyki kultury –
rewizja dyscypliny), czego wymiernym efektem jest udział w konferencjach naukowych bądź
publikacje naukowe, np.:
Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk opublikowała książkę: A. Grzegorczyk, Humanistyka i
obecność, Wydawnictwo Nauka i innowacje, Poznań 2014, która zawiera wprost semiotyczne
artykuły jej autorstwa: Bogowie i ludzie w semiotyce A.J. Greimasa. Przezwycięzenie
teoretycznych aporii, „Transcendentne” językoznawstwo A. Wierzbickiej, Między ikoną a
idolem. Język obecnosci i „simulacrum” i inne.
Udział w konferencjach:
Dr Agnieszka Kaczmarek: Konferencja "Kultura wykluczenia?", Kraków UJ, 15-16 XI 2013,
Instytut Filozofii UJ, referat: Zakazana intymność. Obraz żałoby R. Barthesa
Dr Agnieszka Kaczmarek: 6-10 maja 2014 Lizbona – International Conference „Philosophy
and Film. Thinking Reality and Time through Film”, referat: Figures du deuil. Roland
Barthes et Krzysztof Kieslowski
Dr Rafał Koschany, artykuł : Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako
praktyki miejskiej, „Studia Kulturoznawcze” 2013, nr 1(3), s. 109-124.
Dr Rafał Koschany, artykuł: „Powiększenie” jako film potencjalny, „Studia Kulturoznawcze”
2013, nr 1(3), s. 161-166.
Dr Rafał Koschany, artykuł: Tłum nie ma władzy – dyskusja panelowa nad książką
„Wynaleźć codzienność. Sztuki działania” Michela de Certeau, „Studia Kulturoznawcze”
2013, nr 1(3), s. 215-227.

Specjalny numer czasopisma naukowego „Studia kulturoznawcze” nr 1(3) [Semiotyka
kultury]
Na szczególną uwagę zasługuje specjalny numer czasopisma naukowego „Studia
kulturoznawcze” nr 1(3) [Semiotyka kultury], red. M. Kościańczuk, R. Koschany,
Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2013, ss. 232, którego redaktorami naukowymi są
pracownicy Zakładu, dr Marcela Kościańczuk i dr Rafał Koschany, a w którym opublikowane
zostały prace członków Zakładu: artykuły naukowe, dyskusje oraz recenzje prac naukowych z
zakresu semiotyki kultury:
Artykuły:
Katarzyna Machtyl, Od znaku do interpretacji. O hermeneutycznej próbie poszerzenia granic
semiotyki (na przykładzie pojęcia symbolu), s. 29-43
Piotr Jakubowski, Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury), s. 45-66
Marcela Kościańczuk, Samotność i macierzyństwo – semiotyczna analiza obrazów filmowych
Pedra Almodóvara, s. 67-83
Agnieszka Doda-Wyszyńska, System zła, s. 95-107
Rafał Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki
miejskiej, s. 109-124
Rafał Koschany, „Powiększenie” jako film potencjalny, s. 161-166
Agnieszka Doda-Wyszyńska, Gotowe do powiększania, s. 173-179
Dyskusje, omówienia i recenzje:
O semiotyce, sztuce translacji i kulturze popularnej – z prof. Wojciechem Kalagą rozmawia
Marcela Kościańczuk, s. 145-157
Tłum nie ma władzy – dyskusja panelowa nad książką „Wynaleźć codzienność. Sztuki
działania” Michela de Certeau, s. 215-227
Katarzyna Machtyl, Zaglądając na drugą stronę semiotycznego lustra [recenzja: Umberto
Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, tłum. J. Wajs,
W.A.B., Warszawa 2012, ss. 485], s. 229-232
Publikacje:
1. Doda-Wyszyńska A., System zła. (W:) „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013.
Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Poznań
2013.

2. Doda-Wyszyńska A., Gotowe do powiększania. (W:) „Studia Kulturoznawcze”
1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
Poznań 2013.
3. Jakubowski P., Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury). (W:) „Studia
Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych. Poznań 2013.
4. Jankowska M., Skandaliczne "nowe ewangelie". Rozważania nad współczesną
apokryficznością w: M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska
(red.),

Skandal

w

tekstach

kultury,

seria

Tabu

-

Trend

-

Transgresja,

tom 2, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.
5. Jewdokimow D., Dobro jako kategoria etyczna i ontologiczna w twórczości Fiodora
Dostojewskiego, „Człowiek i Społeczeństwo" 2013, t. XXV-2, s. 427-439
6. Kaczmarek A., Havel, obywatel polis. (W:) „Polonistyka”, nr 4, kwiecień 2013.
7. Kaczmarek A., Robotnicy jednego dzieła. (W:) Fenomen mądrości. Zeszyty Naukowe
Centrum Badań im. Edyty Stein (red.) E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski.
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2013.
8. Koschany R., Banalność dnia. O prozie życia w "Księdze niepokoju", w:
Powinowactwa

Pessoi.

Szkice

krytyczne,

red.

J.

Roszak,

A.

Żychliński,

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 19-33.
9. Koschany R., Interpretacja niemożliwa. Konrad Eberhardt o Zeszłego roku w
Marienbadzie. (W:) Konrad Eberhardt (red.) B. Giza, P. Zwierzchowski.
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2013.
10. Koschany R., Banalność dnia. O prozie życia w Księdze niepokoju. (W:)
Powinowactwo Pessoi. Szkice krytyczne. (red.) J. Roszak, A. Żychliński.
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2013.
11. Koschany R., Literackie filmy urojone. (W:) Kino, którego nie ma. (red.) P.
Zwierzchowski, D. Wierski. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Bydgoszcz 2013.
1. Koschany R., Musical: dekonstrukcja. (W:) Musical. Poszerzanie pola gatunku (red.)
J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk
Społecznych. Poznań 2013.
12. Koschany R., Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki
miejskiej.

(W:)

„Studia

Kulturoznawcze”

1(3)/2013.

Semiotyka

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Poznań 2013.

kultury.

13. Koschany R., Powiększenie jako film potencjalny. (W:) „Studia Kulturoznawcze”
1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
Poznań 2013.
14. Kościańczuk M., , Kto konstruuje taniec? Od wolnej ekspresji do biopolityki tam i z
powrotem, "Kultura i historia" 23/2013 (stron nie ma, ponieważ to jest czasopismo
internetowe, za 6 pkt wg rankingu MNiSW).
15. Kościańczuk M., Samotność i macierzyństwo – semiotyczna analiza obrazów
filmowych Pedra Almodovara. (W:) „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka
kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Poznań 2013.
16. O semiotyce, sztuce translacji i kulturze popularnej – z prof. Wojciechem Kalagą
rozmawia Marcela Kościańczuk. (W:) „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka
kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. Poznań 2013.
17. Kulig A., Mądrość samotności. (W:) Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty
Stein (10) Fenomen mądrości (red.) E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski.
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2013.
18. Machtyl K., Od znaku do interpreatcji. O hermeneutycznej próbie poszerzenia granic
semiotyki (na przykładzie pojęcia symbolu). (W:) „Studia Kulturoznawcze”
1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
Poznań 2013.
19. Machtyl K., Zaglądając na druga stronę semiotycznego lustra (umberto Eco, Po
drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz). (W:) „Studia
Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych. Poznań 2013.
20. Wiśniewski T., Nie-świadomość Thomasa (spojrzenie nie z ukosa). (W:) „Studia
Kulturoznawcze” 1(3)/2013. Semiotyka kultury. Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych. Poznań 2013.

Inne:
Redakcja naukowa: Jewdokimow D. "Człowiek i Społeczeństwo" 2013, t. XXV-2. ("Filozofia
kultury rosyjskiej-rosyjska filozofia kultury")
Organizacja konferencji.

Prof. dr hab. A. Grzegorczyk (wraz z dr M. Grzywacz i mgr K. Machtyl): Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Fenomen Edyty Stein - Das Phänomen Edith Stein, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20-22.11.2013
Wygłoszone referaty:
− Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Konferencja Naukowa Z antropologii filozoficznoteologicznej, Klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie, 24-25.09.2013, tytuł referatu:
Antropologia św. Edyty Stein;
− Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fenomen
Edyty Stein - Das Phänomen Edith Stein, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, 20-22.11.2013, referat: Edyta Stein w świetle ikony.
− Agnieszka Kaczmarek
Konferencja "Kultura wykluczenia?", Kraków UJ, 15-16 XI, Instytut Filozofii UJ, ul.
Grodzka 52
referat: Zakazana intymność. Obraz żałoby R. Barthesa
− Katarzyna Thiel-Jańczuk
2-3.05. 2013 Międzynarodowa konferencja pt. Le quotidien à l’œuvre, organizowana
przez Centre de recherche en Arts et Esthétique – Université de Picardie Jules Verne,
Amiens, Francja ; tytuł referatu: « La vie à l’œuvre: de la doxa anti-biographique au
spectacle du quotidien ».
− A. Kulig
Konferencja naukowa- „Kultura wykluczenia?” organizowana przez Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie
Wygłoszony referat: Samotność jako strategia wykluczenia
− K. Machtyl, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Technowidzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym”, Poznań,
9-10.05.2013, ref: Czy nadal obraz? O cyfrowych przedstawieniach wizualnych i ich
statusie
− K. Machtyl, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Berlin:
Multikulti?”, Poznań, 14.05.2013, ref.: Transkulti? Wokół koncepcji transkulturowości
i semiosfery
− K. Machtyl, IV Ogólnopolska konferencja naukowa „Między psychologią a sztuką”,
Poznań, 18-19.05.2013, ref.: Siła reklamy. Gdy psychologia spotyka się z semiotyką
− K. Machtyl, Międzynarodowa konferencja naukowa „Intersemiotic Translation 2013”,
Łódź, 25-27.09.2013, ref.: Between language and visuality: can a picture be
considered as a sign-structure?
− K. Machtyl, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fenomen Edyty Stein – Das
Phänomen Edith Stein, 20-22 listopada 2013 roku, rektorat UAM w Poznaniu, ref.:
Uobecnienie czy reprezentacja? W stronę semiotycznej analizy przedstawień Edyty
Stein w miejskiej ikonografii i cyberprzestrzeni

- M. Grzywacz, 7-10.05.13 – Evangelische Akademie Wien (Austria) – konferencja w
ramach europejskiego projektu „Frauen und Reformation”
- M. Grzywacz, 28.08 -1.09.13 Drezno (Niemcy) – Uniwersytet Techniczny, katedra
teologii katolickiej referat: Frauen und die Erfahrungen des Widerstehens am
Beispiel Polens. Historische Streiflichter aus der Perspektive der
Generationsfroschung und Fragen an die Zukunft
- M. Grzywacz, 13-15.09.13( Koszalin): Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim
jako przyczynek do badań nad mnemotopiką chrześcijańską
- M. Grzywacz, 20-21.09.13 – Warszawa Akademia Teologii Chrześcijańskiej:
Kobiety reformacji
- M. Grzywacz, 24-26.09.13 Niepubliczna Wyższa Szkoła Teologiczna Bazylea
(Szwajcaria): Säkularisierung in Zentral- und Osteuropa. (zaproszenie organizatorów)
- M. Grzywacz, 2-4.10.2013 (Poczdam): Hochschulbildung im internationalen
Vergleich:
- M. Grzywacz, Referat (razem z Prof.zw.dr hab. Magdaleną Piorunek, WSE):
Hochschulbildung in Polen. Aspekte, Erfahrungen und Dilemmata.
- M. Grzywacz, 15 -16. 11. 2013 (Wiedeń ) "Gemeinsam was bewegen! Bürgerbeteiligung in Europa als Herausforderung für die Erwachsenenbildung"
Konferencja w ramach projektów Rady Europy
Referat: Frauen und Reformation als ein europäisches Projekt
- M. Grzywacz, 27.11- 30.11 2013 Piliscaba, Węgry, Women Ongoing Reformation
Referat: Anna Vasa – a princess in Poland in the Period of the Countereformation
http://www.lutheranworld.org/news/women-doing-theology-central-eastern-europe
- M. Grzywacz, 21-22.06.13 Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa: konferencja
historyczna: Niemcy, historia, kultura.
Referat: Życie religijne ewangelików w Pomorskiej Prowincji Kościelnej w latach
1922-1939.
- M. Grzywacz, 16-18.10.2013: Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut
Kaszubski w Gdańsku:
IV Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe Wielkie Pomorze: Wierzenia, Religie.
Referat: ‘Aryjskie chrześcijaństwo na terenach wschodnich Pomorskiej Prowincji
Kościelnej w latach 1925-1939
- M. Grzywacz, 20-22.11.2013 – Konferencja Centrum Badań im. Edyty Stein
Fenomen Edyty Stein. Das Phänomen Edith Stein.

Referat: Pole eksperymentalne Warthegau. Glossy do pewnych tekstów Edyty Stein
- A. Doda-Wyszyńska, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
w ramach cyklu „>Wspólne drogi< pt. Opór - protest - wykroczenie” 16-17 maja 2013
Lublin: ref. Nieprzedstawialność taktyk, czyli o wierze jako stanie ciała (Certeau,
Bourdieu, Rancière).
- A. Doda-Wyszyńska, I Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych
o Twórcach „Samorodnych” - „AUTfestiwal 2013”, Fundacja ARTiFAKT, Wydział
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Association „HORSCHAMP” (Francja), UAP Poznań, 7-8 listopada 2013.
- A. Doda-Wyszyńska, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kreatywność
w nauce, sztuce i kulturze”, Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs
Wielokulturowy” UAM Poznań, 21-22 lutego 2013 roku: ref. „Obserwacja - widzenie
- patrzenie - podglądanie. Kilka refleksji na temat współczesnej francuskiej filozofii
przedstawienia”.
- A. Doda-Wyszyńska, Konferencja „Filozofia technologii”, Instytut Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 4-5 października 2013: ref. „Pojęcie techne a
filozofia przedstawienia”.
- A. Doda-Wyszyńska, Konferencja interdyscyplinarna „Kierkegaard - koncepcje,
polemiki, inspiracje”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Duński Instytut Kultury,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie pod patronatem Ambasady Danii w Polsce, IFiS
PAN Warszawa, 25-26 października 2013: ref. „Powtórzenie Kierkegaarda –
rozważania etyka i estetyka o religii”.
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;
9. grudnia 2013 miała miejsce obrona pracy doktorskiej dr Piotra Jakubowskiego Narracyjne
i antynarracyjne modele egzystencji w naukach humanistycznych i literaturze, promotor: prof.
dr hab. Anna Grzegorczyk;
Na drugą połowę roku 2014 planowana jest obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Machtyl
Reprezentacja wizualna we współczesnych dyskursach semiotycznych, promotor: prof. dr hab.
Anna Grzegorczyk
W planach na rok 2015 dr Małgorzata Jankowska uwzględnia m. in. pracę nad rozprawą
habilitacyjną Żywotność symbolu. Semiotyka współczesnych narracji apokryficznych, w której
badać zamierza wybrane wytwory kultury w odniesieniu do semiotycznej koncepcji Jurija
Łotmana, wskazując na jej efektywność poznawczą i analityczną
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.

Aktywność naukowa członków Zakładu Semiotyki Kultury, jak wynika z powyższych
zestawień, przyczynia się do rozwoju specjalności naukowej jaką jest semiotyka kultury i jej
aplikacja do wytworów i praktyk kultury współczesnej
4. Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 3
Zakład Kultury Miasta
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym
jednostki, w tym:
1) kontynuowanych: „Transformacje podmiotów miejskich: technologie wizualne
wobec doświadczenia zmysłowego”
Cel: Osadzenie koncepcji miejskiego podmiotu w tradycji filozofii podmiotu i współczesnych
sporach o podmiot nie-ludzki (np. spór o podmiotowość miast; w dyskusji o kreacji,
innowacji i twórczości w kontekście podmiotów zbiorowych (np. rozpoznanie metod
konstrukcji wypowiedzi artystycznej); w performatywnych i socjologicznych koncepcjach
aktorów społecznych; w kulturowych i estetycznych badaniach sposobów przekładu
doświadczenia sensorycznego na wizualne.
Planowane efekty:
1. Przygotowanie 3 projektów badań i złożenie ich w konkursach NCN i NPRH.
2. Prezentacja wstępnych efektów naukowych w postaci publikacji w czasopismach
punktowanych polskich i zagranicznych.
2) nowych: „Kontynuacje utopii miejskich: miasto-ogród, ogród w mieście”

„Rola technologii wizualnych w transformacji kultur miejskich”
„Diagnoza w krytycznej edukacji kulturowej. Metody badań kulturowych w
projektach animacyjnych, adresowanych do różnych grup społecznych w mieście”

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej),
ujętych w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z rozwojem naukowym młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:
1. Weronika Maćków - studia doktoranckie – Neo-bohema w sporze o znacznie
nowych przestrzeni w ekonomii kulturowej miast
Kontynuacja prac prowadzących do przygotowania specjalności „ Kulturowe studia
miejskie”: podjęcie prac nad specjalnością „Metody wizualne w studiach kulturoznawczych”
Nazwa zadań;
1.kontynuowanych:
a) „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej” (kontynuacja grantu MNiSW)
Cel: - analiza nowych oczekiwań dotyczących różnorodności kulturowej średniej wielkości
miast europejskich (wykraczających daleko poza tradycyjnie rozumianą wielokulturowość i
nie pokrywających się z kulturotwórcza rolą metropolii) kładących nacisk na oddolne
praktyki kulturowe i rolę sztuki miasta;
- konstruowanie międzynarodowej sieci instytucji naukowych biorących w nich udział.

Opis zrealizowanych prac:
- Zrealizowano cztery wyjazdy badawcze (Osijek, Wilno, Bratysława, Czerniowce)
i rozpoczęto prace nad opracowaniem wyników, które opublikowane zostaną w książce pt.
„The Rise of City Cutures in Central Europe” (PWN)
- przygotowanie numeru tematycznego „Studiów kulturoznawczych” pt. „Kulturowe studia
miejskie – Jeżyce”
- W ramach tego zadania realizacja podtematu: „Zastosowanie metod wizualnych w
badaniach przestrzeni miejskiej”, której rezultatem jest:
- przygotowanie w j. ang. i złożenie do druku numeru tematycznego „Przeglądu
Kulturoznawczego” 2013 nr 3-4.
- Marianna Michałowska - zorganizowanie międzynarodowego seminarium naukowego
„Seminar for Visual Methods in Urban Studies” (maj 2013).
- Ewa Rewers - przygotowanie i prowadzenie panelu: Kulturowe studia miejskie, II Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków (wrzesień 2013) „Rewitalizacja miast.
Projekt kulturowy”, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2013.
b) nowych: „Transformacje podmiotów miejskich: technologie wizualne wobec
doświadczenia zmysłowego”
Cel: Osadzenie koncepcji miejskiego podmiotu w tradycji filozofii podmiotu i współczesnych
sporach o podmiot nie-ludzki (np. spór o podmiotowość miast; w dyskusji o kreacji,
innowacji i twórczości w kontekście podmiotów zbiorowych (np. rozpoznanie metod
konstrukcji wypowiedzi artystycznej); w performatywnych i socjologicznych koncepcjach
aktorów społecznych; w kulturowych i estetycznych badaniach sposobów przekładu
doświadczenia sensorycznego na wizualne.
Opis zrealizowanych prac:
- przygotowanie do druku i wydanie książki Ewy Rewers, The Contradictions of Urban Art.
Contrasting Models of Critical Consciousness, Berlin: LIT Verlag 2013.
- referat Ewy Rewers wygłoszony na konferencji : Droga do Żelazowej Woli Kristiana Burdy,
Instytut F. Chopina, Warszawa, ref. Struny, ścieżki, drogi…
- Przygotowanie i opublikowanie numeru tematycznego „Kultury Współczesnej” 2(77)2013
pt. “Sztuka współpracy” Agata Skórzyńska, Piotr Juskowiak, Ewa Rewers
- Poszerzono zakres współpracy z University of Antwerp w ramach programu „Visual Urban
Studies”
- Wygłoszenie referatu przez Weronikę Maćków na konferencji “Urban Practices and
Appropriation of Space”, Interventions: Private Voices and Public Spaces, Faculty of Arts
and Humanities, University of Coimbra
- Wygłoszenie referatu na konferencji przez Piotra Juskowiak, Spór o wspólnotę w
perspektywie badań nad miastem postindustrialnym, konferencja „Praca i produkcja: Prawo
wartości opartej na pracy” (15 listopada 2013, Poznań).
Opis najważniejszych osiągnięć:
1. Za najważniejsze osiągnięcia w roku 2013 uznajemy:
- Organizację międzynarodowego seminarium naukowego pt. „Visual Methods in Cultural
Urban Studies”

- Przeprowadzenie badań kultur miejskich w Osijeku, Wilnie, Bratysławie, Czerniowcach.
- Redakcję przez członków Zakładu trzech numerów punktowanych czasopism naukowych:
„Przeglądu Kulturoznawczego” 2013 nr 3-4. (M. Michałowska, E. Rewers)
„Kultury Współczesnej” 2(77)2013 pt. “Sztuka współpracy” (P. Juskowiak, E. Rewers, A.
Skórzyńska)
„Praktyki Teoretycznej” 2013, nr 3„Po kapitalizmie” (P. Juskowiak)
- Poszerzenie zakresu współpracy z University of Antwerp w ramach programu „Visual
Urban Studies”
- Opublikowanie dwu monografii: E. Rewers, The Contradictions of Urban Art. Contrasting
Models of Critical Consciousness, Berlin: LIT Verlag 2013; oraz J. Zimpel, Rewitalizacja
miast. Projekt kulturowy, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2013.
- Przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego M. Michałowskiej i obronę pracy doktorskiej
przez P. Juskowiaka.
Wykorzystanie uzyskanych wyników.
- Efekty badań nad kulturami miejskimi prowadzone w latach 2012-2014 posłużyły do
przygotowania grantu NCN w programie „Opus7”
- Nawiązano współpracę z Centrum Kultury Zamek oraz Uniwersytetem Artystycznym w
ramach programu Strefa Święty Marcin, do projektu włączono studentów IK, w ramach
projektu zorganizowano wystawę prac studentów w Centrum Kultury Zamek.
- pracownicy Zakładu wygłosili referaty na kilkunastu konferencjach oraz seminariach
naukowych –międzynarodowych oraz polskich.
- Pracownicy Zakładu wzięli udział w kilkunastu panelach dyskusyjnych w roli ekspertów.
Podać liczbę i wykaz opublikowanych prac w podziale na:
1) monografie;
Rewers E., The Contradictions of Urban Art. Contrasting Models of Critical
Consciousness. LIT Verlag. Berlin/Zurich 2013.
2) inne:
Zimpel J., Stare lęki nowej klasy – między rewitalizacją a gentryfikacją, „Kultura
Współczesna”, nr 4(75)/ 2012 (opublikowany w 2013)
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:
Ewa Rewers
1. 18-21.09: Prowadzenie panelu: Kulturowe studia miejskie, II Zjazd Polskiego Towarzystwa
Kulturoznawczego, Kraków , ref. Granice gościnności.
2 .17.10: Miasto/ Sztuka/ Gospodarka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa ref. Utopia czy
eksperyment?.
3. 19.09: 20-lecie „Kultury Współczesnej” Kraków, ref. Zmiana w kulturze – zmiana w
kulturoznawstwie
4. 23.10 : Droga do Żelazowej Woli Kristiana Burdy, Instytut F. Chopina, Warszawa, ref.
Struny, ścieżki, drogi…
Mariann Michałowska

1. Media City: spectacular / ordinary / contested, Helsinki Collegium for Advanced
Studies, 15–17 May 2013.
2. Visual Methods in Cultural Urban Studies, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań,
10-11.05.2013 (organizacja i wystąpienie).
3. referat: Metafora czy „materiał wizualny”? – fotografia dzisiaj, konferencja krajowa
„Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych“, Biblioteka Narodowa, Warszawa,
12-13.12.2013.
4. Visual Methods Seminar. Observing and Visualizing Urban Culture, University of
Antwerp, 25.08 – 3.09. 2013, szkolenie
Jadwiga Zimpel
Spaces for performance. From festival marketplaces to urban voids, Re-routing
Performance FIRT/IFTR Conference 2013, Barcelona 22.07-26.07 2013.
Agata Skórzyńska
1) udział z referatem - II Zjazd Kulturoznawczy, Kraków, 19-21 września 2013, referat:
"Zwrot performatywny czy badania w działaniu? W stronę humanistyki angażującej"
2) organizacja konferencji "Praktyki i metody edukacji kulturalnej", Instytut
Kulturoznawstwa, Instytut Socjologii, Centrum Kultury Zamek Poznań, 7-8 listopada
2013

Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;
- P. Juskowiak obronił pracę doktorską pt. Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad
miastem postindustrialnym
- Weronika Maćków - kontynuuje studia doktoranckie – temat rozprawy „ Neo-bohema w
sporze o znacznie nowych przestrzeni w ekonomii kulturowej miast”
1) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.
b) - Kontynuacja prac prowadzących do przygotowania specjalności „ Kulturowe studia
miejskie”.
c) - Kontynuacja prac nad specjalnością „Metody wizualne w studiach
kulturoznawczych”
d) - Opracowanie programu i ewaluacja programu zajęć „Badania wizualne w praktyce”
4. Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 5
Zakład Performatyki
Kierownik: prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki, w
tym:
1) kontynuowanych:
a. „Teatr alternatywny i widowisko w przestrzeni publicznej”.
Cel realizacji: poszerzenie obszaru polskich badań performatycznych i kulturoznawczych
o tereny dotąd słabo spenetrowane przez polską refleksję naukową.

Efekty praktyczne: intensywna obecność wymienionej w tytule zadania problematyki w
świeżo ukończonej pracy habilitacyjnej dr Joanny Ostrowskiej pt. „’Teatr może być w
byle kącie’. Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze”, (430 stron), a także w
książce dr Magdaleny Grendy pt. „Teatr Porywcze Ciał” (Poznań, Wydawnictwo
Wydziału
Nauk Społecznych UAM, 2013) o znanej poznańskie grupie teatru
alternatywnego; prace dr Joanny Ostrowskiej nad przygotowaniem obrad grupy roboczej
„Performances in Public Places” Międzynarodowej Federacji Badań Teatralnych
(IFRT/FIRT) podczas kongresu tej organizacji w Barcelonie, która odbędzie się w lipcu
2013 (dr Ostrowska jest współprzewodniczącą tej grupy roboczej); artykuł, którego
współautorem
jest
mgr
Wojciech
Kowalczyk:
Ben
Hjorth,
Kamila
Janaszkiewicz,Wojciech Kowalczyk, Katyń Memorial. Light and Dark: a performance
(re)presentation,
"Performer",
5/2012,
http://www.grotowski.net/performer/performer-5/katyn-memorial-light-and-darkperformance-representation (23.01.2013).
b. Performanse artystyczne na styku antropologii, filozofii, lingwistyki, neurofizjologii,
nauk politycznych, socjologii, trauma studies, gender studies, queer studies”.
Cel
realizacji:
spenetrowanie
możliwości
refleksji
performatycznej
na
wielodyscyplinarnym pograniczu refleksji humanistycznej, poszerzenie polskich badań
nad performansem (w szerokim tego terminu znaczeniu) o nowe obszary (taniec i
choreoterapia, fotografia, performans ustnej narracji).
Efekty
praktyczne:
obecność
licznych
elementów
perfomatycznych
i
wielodyscyplinarnych ujęć teatru w pracy habilitacyjnej dr Ostrowskiej i książce dr
Grendy (zob.: podpunkt a); prace prowadzone przez mgr Ewę Jeleń-Kubalewską w
ramach kierowanego przez nią grantu z programu NCN „Preludium” pt. "Cierpienie i
śmierć jako współczesne widowisko medialne. Perspektywa performatyczna" (nr
2011/01/N/HS2/02832); artykuł prof. Juliusza Tyszki pt. „Performatywna moc słowa”
(w: Słowo na terytorium sztuki dla dziecka. Poznań, Centrum Sztuki Dziecka, 2013, s.
31-38), udział dr Grendy w zorganizowanej przez UŚ konferencji "Szaleństwo
atrakcyjności: potrzeba, zasada, konieczność", z referatem Sposoby estetyzacji ciała
ponowoczesnego w kulturze i sztuce; udział mgr Jeleń-Kubalewskiej z referatami w
trzech konferencjach: "Świat zmysłów", referat Performatywny wymiar wystaw World
Press Photo (21-22 marca 2013, Kraków, organizator: UJ), "Zlot Młodych
Kulturoznawców", referat World Press Photo – performans między sztuką a
dokumentem (24-25 maja 2013: Wrocław, organizator: UWr); "Sztuka dla sztuki a
sztuka w służbie człowiekowi", referat Drugie Miasto – teatr na ratunek dzielnicy
Poznania (31 maja 2013, Lublin, organizator: UMCS); artykuł mgr. Kowalczyka pt.
Współczesny teatr tańca w kontekście pamięci o Holocauście ("Przegląd
Humanistyczny", 6 (435) / 2012 – numer ten ukazał się w 2013); udział mgr.
Kowalczyka z referatami w pięciu konferencjach: "Współczesny teatr i film: wobec
zagrożeń nowych mediów" (Toruń, 17–18.04; organizator: UMK), referat Performans
zmediatyzowany – szansa czy zagrożenie?, "Nowoczesne i ponowoczesne przygody
ciała" (Lublin, 25–26.04, organizator: UMCS), referat Cielesne konstruowanie
tożsamości na przykładzie DV8 Physical Theatre, „Teatr 2.0. Teatr a nowe media"
(Opole, 16–17.05, organizator: UO), referat Taniec w kulturze web 2.0, Zlot Młodych
Kulturoznawców (Wrocław, 24–25.05, organizator: UWr), referat Performatyka jako
metoda badan kulturoznawczych, "Sztuka dla sztuki a sztuka w służbie człowiekowi"
(Lublin, 31.05, organizator: UMCS), referat Performans zmediatyzowany – praktyka
artystyczna w służbie człowiekowi.
„Performans w przestrzeni publicznej”.
Cel realizacji:

w ramach tego zadania pragniemy rozwinąć badania prowadzone przez wszystkich
badaczy i badaczki z naszego Zakładu, rozszerzając pole badań z teatru i
widowisk na performanse w szerokim znaczeniu tego terminu. Znajdą tu miejsce badania
dr Grendy nad teatrem alternatywnym Poznania oraz prof. Tyszki nad historią Teatru
Ósmego Dnia, dr Ostrowskiej nad polskim teatrem i widowiskiem w przestrzeniach
publicznych w II połowie XX w., studia mgr. Kowalczyka nad tańcem współczesnym i
teatrem ruchu, a także badania mgr Jeleń-Kubalewskiej nad wystawą fotograficzną –
performansem w przestrzeni publicznej.
Efekty naukowe i praktyczne: książka prof. Tyszki „Krótka historia Teatru Ósmego
Dnia”, książka dr Grendy o poznańskich teatrach alternatywnych i ich działaniach w
przestrzeni publicznej, praca habilitacyjna dr Ostrowskiej oraz jej kolejna książka o
przestrzeniach gry polskiego teatru poszukującego, kilka artykułów naukowych w
pracach zbiorowych i czasopismach, w tym kilka już napisanych, które czekają na druk.
Warsztaty performatywne prowadzone przez prof. Tyszkę i dr Grendę w różnych
środowiskach.
b. „Performans jako nowa uniwersalna kategoria w humanistyce – efekt przełomu
performatywnego, oraz jako przedmiot badań wielodyscyplinarnych”.
Cel realizacji: w ramach tego zadania pragniemy rozwijać wielowątkowe,
wielodyscyplinarne podejście do performansu jako nowej, dynamicznej kategorii w
humanistyce, za pomocą której można nowatorsko, wielostronnie opisać wiele zjawisk i
procesów, które dotychczas wymykały się precyzyjnej analizie (magia, rytuał, gra
aktorska, gra, zabawa itp.). Znajdą tu miejsce badania prof. Tyszki nad metodami badań
stosowanymi w performatyce jako nowym, przełomowym ujęciem badań naukowych,
prof. Tyszki, dr Grendy i dr Ostrowskiej nad nowatorskimi technikami rozumienia i
kompozycji widowiska stosowanymi w teatrach alternatywnych i poszukujących, mgr
Kowalczyka nad nowym sposobem opisu i analizy działań teatru ruchu i choreoterapii
oraz mgr Jeleń-Kubalewskiej nad performatywnymi aspektami fotografii oraz wystawy
fotograficznej, a także nad relacją zdjęcie-widz wystawy w kontekście traumatycznych
treści fotografii, na przykładzie World Press Photo.
Efekty naukowe i praktyczne: praca doktorska mgr Jeleń-Kubalewskiej Cierpienie i
śmierć jako współczesne widowisko medialne. Perspektywa performatyczna, otwarcie
przewodu doktorskiego przez mgr. Kowalczyka (roboczy tytuł pracy: „Teatr ruchu
jako próba zagojenia zranionej tożsamości”), kilkanaście artykułów naukowych w
pracach zbiorowych i czasopismach, w tym kilka już napisanych, które czekają na druk.
2) nowych.
a. „Performans jako sposób konstruowania rzeczywistości publicznej"
Zespół ustalił nowy temat badań, który będzie wyznaczał kierunek aktywności
Zakładu w roku akademickim 2014/15. Zamierzamy kontynuować i poszerzyć badania
prowadzone w ramach zamkniętego już tematu „Teatr alternatywny i widowisko w
przestrzeni publicznej”. W ramach nowego tematu będą prowadzone badania we
współpracy z ośrodkami akademickimi we Francji i w USA.
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych (w tym tytuł rozprawy doktorskiej), ujętych
w planie zadaniowym jednostki, w tym związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
Mgr Ewa Jeleń-Kubalewska, Cierpienie i śmierć jako współczesne widowisko medialne.
Kierownictwo grantu NCN y programu „Preludium” (nr 2011/01/N/HS2/02832) o tej
samej nazwie. Ukończenie pisania pracy doktorskiej jest przewidywane na zimę 2014,
a obrona planowana jest na wiosnę 2014.

Przygotowana mgr Wojciecha Kowalczyka do otwarcia przewodu doktorskiego
(roboczy tytuł pracy: „Teatr ruchu jako próba zagojenia zranionej tożsamości”).
Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć
naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej
naukę.

W ramach realizacji tematu badawczego „Teatr alternatywny i widowisko w przestrzeni
publicznej” (S/P-B/NS1088) zostały zrealizowane wszystkie postawione zespołowi zadania:
Dr Joanna Ostrowska ukończyła pisanie rozprawy habilitacyjnej pt. „Teatr może być w byle
kącie.Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze”. (Rozprawa ukazała się drukiem w
Wydawnictwie Naukowym UAM w lutym 2014 r.)
Dr Magdalena Grenda ukończyła pracę nad książką „Teatr Porywacze Ciał”, wydaną w
grudniu 2013 r. w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Nauk Społecznych UAM.
Dr Ostrowska prowadziła, jako współkoordynatorka grupy roboczej „Theatre in Public
Spaces” obrady tejże grupy podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Badań Teatralnych
IFRT/FIRT w Barcelonie, wygłaszając tam referat. Referat wygłosiła także podczas obrad tej
grupy mgr Ewa Jeleń-Kubalewska (oba wystąpienia w języku angielskim).
Dr Grenda oraz mgr Wojciech Kowlaczyk uczestniczyli w kilku krajowych i
międzynarodowych konferencjach naukowych z referatami (Mgr Kowalczyk uczestniczył
m.in. w obradach grupy roboczej „Theatre and Dance” podczas wspomnianego kongresu
IFRT/FIRT w Barcelonie.)
Mgr Wojciech Kowalczyk kontynuował przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego
(Temat pisanej rozprawy: „„Teatr ruchu jako próba zagojenia tożsamości”, planowane
otwarcie: koniec czerwca 2014.) W semestrze letnim 2013 wziął również udział w
seminariach "Sztuka jako wehikuł wspólnoty" prowadzonych przez Igora Stokiszefskiego w
ramach "Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań" w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu.
W ramach realizacji dwóch pozostałych tematów badawczych: "Performanse artystyczne na
styku antropologii, filozofii, lingwistyki, neurofizjologii, nauk politycznych, socjologii,
trauma studies, gender studies i queer studies" (S/P-B/NS093) oraz "Performans jako nowy
paradygmat kulturowy" (S/P-B/NS092) pracownicy i doktoranci Zakładu Performatyki
przygotowywali we współpracy z CK Poznania „Zamek” i Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego międzynarodową konferencję naukową „Performance
Studies: Sources and Perspectives”, która odbyła się w dniach 11-12 października 2013 r., z
udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny performatyki (Marvin Carlson, Jan Cohen Cruz,
Ian Watson z USA, Nicholas Arnold z Wielkiej Brytanii, Dariusz Kosiński i Tomasz
Kubikowski z Polski). Wszyscy pracownicy i doktoranci z Zakładu Performatyki wygłosili
podczas tej konferencji referaty w języku angielskim. Dzięki dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego możliwe będzie wydanie tomu pokonferencyjnego w grudniu 2014 r., pod
redakcją prof. UAM dr. hab. Juliusza Tyszki.
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej, ze
szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych.
Liczba i wykaz opublikowanych prac w podziale na:
1) monografie:

Magdalena Grenda, Teatr Porywacze Ciał. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk
Społecznych UAM, 2013.
2) inne:

1. Kowalczyk W., Hjorth B., Janaszkiewicz K., Kowalczyk W., Katyń Memorial. Light
and Dark: a performance (re)presentation, "Performer", 5/2012.
http://www.grotowski.net/performer/performer-5/katyn-memorial-light-and-darkperformance-representation (23.01.2013).
2. Ostrowska J., rec. Susan C. Haedicke – Centomporary Street Arts in Europe:
Aestehetics and Polittics. (W:) “New Theatre Quarterly”, vol. XXIX, Part 3, August
2013.
3. Ostrowska J., Site-specific theatre as a form of documentary theatre. (W:) Le theatre
neo-documentaireesurgence ou reinvention? (souus la direction de Lucie Kempf et
Tania Moguilevskaia. PUN – Editions Universitaires de Lorraine. 2013.
4. Ostrowska J., Odcienie performatywnej reżyserii – między Julianem Beckiem i Judith
Maliną a Tadeuszem Kantorem. (W:) Performans, performatywność, performer. Próby
definicji i analizy krytyczne (red.) E. Bal, W. Świątkowska. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
5. Tyszka J., Performatywna moc słowa. W: Słowo na terytorium sztuki dla dziecka.
Poznań, Centrum Sztuki Dziecka, 2013, s. 31-38.
6. Tyszka J., Witnessing, Rembering Reshaping and Staging. The Files by the Teatr
Osmego Dnia (Theatre of the Eight Day). (W:) Le theatre neo-documentaireesurgence
ou reinvention? (souus la direction de Lucie Kempf et Tania Moguilevskaia. PUN –
Editions Universitaires de Lorraine. 2013.
7. Tyszka J., Głowacki w USA. (W:) Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru
(red.) J. Ciechowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2013.
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:
prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
Organizacja konferencji:
Międzynardowa konferencja „Performance Studies : Sources and Perspectives”. Poznań, 1112.10.2013. Organizator : Załad Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM przy współpracy
Centrum Kultury Poznania „Zamek”. 13 uczestników z Polski, USA i Welkiej Brytanii. Język
konferencji : angielski.
Referaty:
"Stanisławski – autor kilku prostych prawd, o których zdążyliśmy gruntownie zapomnieć”,
Wrocław, 5-6.03, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, konferencja „Wielka? Reforma? Teatru?”.

"Performative turnover and performance studies from the perspective of my personal hic et
nunc". Międzynardowa konferencja „Performance Studies : Sources and Perspectives”. Poznań,
11-12.10.2013. Organizator : Załad Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM przy
współpracy Centrum Kultury Poznania „Zamek”.

dr Joanna Ostrowska
21-27.07.2013 Annual FIRT Conference: Re-Routing Performance, Barcelona. Referat: I'm
still alive or performing in public as a way of dealing with legacy (referat w jęz. angielskim)
11-12.10.2013 Performance Studies: Sources and Perspectives, Poznań. Referat: Performing
Cultural Space. Cultural Studies in the Context of Performance Studies (referat w jęz.
angielskim)
25-27.10.2013 Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce. Referat:
Tworzenie jako badanie. Badanie naukowe jako performowanie (referat w jęz. polskim)
dr Magdalena Grenda
a) „Performance Studies: Sources and Perspectives”, Poznań 2013 (organizacja)
b) „Performance Studies: Sources and Perspectives”, „Performative dimension of
consumption”, Poznań 2013 (wystąpienie)
„Eksperymenteatralium- teatr autorski”, „Teatr autorski w Polsce. Teatr Porywacze Ciał”,
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź 2013 (wystąpienie)
Mgr Wojciech Kowalczyk
17 - 18.04.2013 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Współczesny teatr i film:
wobec zagrożeń nowych mediów", ref. "Performans zmediatyzowany - szansa czy
zagrożenie?"
25 - 26.04.2013 Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, "Nowoczesne i
ponowoczesne przygody ciała", ref. "Cielesne konstruowanie tożsamości na przykładzie DV8
Physical Theatre"
16 - 17.05. 2013 Uniwersytet Opolski, "Teatr 2.0. Teatr a nowe media", ref. "Taniec w
kulturze web 2.0"
24 - 25.05.2013 Uniwersytet Wrocławski, "1 Zlot Młodych Kulturoznawców”, ref.
"Performatyka jako metoda badan kulturoznawczych"
22 – 26.07.2013 FIRT / IFRT – International Federation of Theatre Research, „Re – Routing
Performance”, ref. “Dada von Bzdülöw and Mikołaj Mikołajczyk – about polish physical
theater condition.”
11 – 12.10.2013 Zakład Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM, „Performance
Studies: Sources and Perspectives”, ref. “”Rehearsal as the best term to describe performance
studies”
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;
Dr Magdalena Grenda zakończyła z powodzeniem pracę nad monografią Teatru Porywacze Ciał,
wydając ją ostatecznie w kwietniu 2013 r. i kontynuuje z powodzeniem swe badania nad
poznańskim teatrem alternatywnym, przygotowując się do pisania pracy habilitacyjnej
poświęconej zagadnieniom związanym z tym ruchem artystycznym w ujęciu performatycznym.
Odbyła także jesienią 2012 r. dwumiesięczny staż w Centre for Performanace Research w
Aberystwyth University (Walia, Wielka Brytania, październik/listopad 2012).

Praca nad rozprawą doktorską mgr Ewy Jeleń-Kubalewskiej rozwija się prawidłowo i bez
zakłóceń, doktorantka wykonuje wszystkie zadania regularnie, terminowo, wywiązując się przy
tym z obowiązków dydaktycznych, naukowych (publikacje, konferencje) i organizacyjnych bez
zarzutu. Na wiosnę 2014 r. przewidywana jest obrona pracy doktorskiej mgr Jeleń-Kubalewskiej.
Mgr Wojciech Kowalczyk intensywnie pracuje nad pierwszymi rozdziałami swojej rozprawy
doktorskiej, wywiązując się przy tym z dużą inwencją i zaangażowaniem w pracę dydaktyczną.
Liczba referatów wygłoszonych przezeń na rozlicznych konferencjach jest imponująca, jego
rozwój rokuje wielkie nadzieje.
Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 3

Pracownia Hermeneutyki Kultury
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Przyłębski
Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki, w
tym:
Nazwa zadania: Hermeneutyczna analiza kultury.
Cel zadania:
1.analiza koncepcji hermeneutycznych pod kątem zawartej w nich wizji/koncepcji kultury;
2. rozwijanie hermeneutycznej teorii kultury na podstawie analizy procesów interpretacyjnych
oraz rozumienia siebie, innych i świata
3. ocena stanu współczesnej kultury (w Polsce, Europe i w świecie pozaeuratlantykim) z
perspektywy filozofii hermeneutycznej i hermeneutycznej filozofii kultury ("krytyka
kultury").
4. hermeneutyka (rozumiejąca analiza) polityki.
5. fenomen "krytyki kultury" (od Sokratesa po czasy współczesne)
Efekty:
1. Leksykon hermeneutyki (projekt prof. A. Przyłębskiego, grant NCN)
2. Floriana Znanieckiego filozofia cywilizacji i kultury (projekt Pracowni)
3. Fenomen szachów (projekt realizowany przez dr W. Małeckiego)
4. Ponowoczesna filozofia religii Johna Caputo (projekt realizowany przez dr Ł. Czajkę)
5. Wojna jako zjawisko kulturowe (projekt realizowany przez dr Ł. Czajkę)

Zadanie I.
1) nazwę zadania: Hermeneutyczna teoria polityki;
2) cel badań: historyczne i systematyczne przebadanie politologicznych konsekwencji
filozofii i postawy hermeneutycznej
3) opis zrealizowanych prac: publikacja książki Pt „Dlaczego Polska jest wartością?
Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki”, opublikowanej w Wyd. Poznańskim w
2013 r. (praca powstała w ramach grantu NCN);
4) opis najważniejszych osiągnięć: wydobycie w pismach klasyków hermeneutyki wątków
politycznych, ich przeanalizowanie oraz próba syntezy.
5) wykorzystanie uzyskanych wyników: praktyka polityczna; analiza zjawisk politycznych.

Zadanie II.
1) nazwę zadania: Systematyczno-antropologiczne ugruntowanie filozofii hermeneutycznej;
2) cel badań: stworzenie filozoficznego i antropologicznego ugruntowanie filozofii
hermeneutycznej.
3) opis zrealizowanych prac: publikacja książki Pt „Sense, Meaning and Understanding.
Towards a Systematic Hermeneutical Philosophy”, opublikowanej w niem. wyd. LIT w 2013
r.;
4) opis najważniejszych osiągnięć: zbudowanie fundamentów dla filozofii hermeneutycznej;
analiza jej podstawowych kategorii oraz celu, któremu służy (froneza).
5) wykorzystanie uzyskanych wyników: kontynuacja prac nad hermeneutycznym zwrotem
humanistyki, w szczególności hermeneutyki.
Zadanie III.
1) nazwę zadania: Wilhelma v. Humboldta koncepcja antropologii kultury;
2) cel badań: zbadanie, na podst. literatury źródłowej, stworzonej przez W.v. Humboldta
koncepcji antropologii kultury
3) opis zrealizowanych prac: publikacja książki Pt „Erotyczne peregrynacje. Filozofia
antropologiczne W.v. Humboldta”, opublikowanej w poznańskim Wyd. Naukowym WNS
UAMw 2013 r.;
4) opis najważniejszych osiągnięć: rekonstrukcja odnośnych., dotąd nie przebadanych pism
Humbodta, także dot. Kraju Basków.
5) wykorzystanie uzyskanych wyników: badania w zakr. antropologii kultury, klasycznej
filozofii niem. oraz XIX-wiecznej historii idei.
Zadanie IV.
1) nazwę zadania: Radykalna hermeneutyka Johna Caputo;
2) cel badań; zbadanie założeń i konsekwencji radykalnej hermeneutyki stworzonej przez
Johna Caputo
3) opis zrealizowanych prac: złożenie do druku w poznańskim wyd. Nauka i Innowacja
ksiązki będącej sprawozdaniem z badań. Druk nastąpi w 2014.
4) opis najważniejszych osiągnięć: jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona temu
amerykańskiemu filozofowi;
5) wykorzystanie uzyskanych wyników: historia filozofii współczesnej, myśl ponowoczesna

2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej, ze
szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych.
Podać liczbę i wykaz opublikowanych prac w podziale na:
1) monografie;

1. Przyłębski A., Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej
filozofii polityki. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2013.
2. Przyłębski A., Sense, Meaning and Understanding. Towards a Systematic
Hermeneutical Philosophy. LIT Verlag. Berlin/Zurich 2013
3) inne;

1. Małecki W., Uwagi Immanuela Kanta o bezpośrednim podłączeniu Internetu do
mózgu - czyli nowa era w rozwoju refleksji nad rewolucją technologiczną?, w:
„Studia Europea Gnesnensia”, Nr. 10/2013. S. 91– 103.
2. Przyłębski A., Öffentlichkeit, Sittlichkeit und Demokratie im gegenwärtigen Polen.
Überlegungen im Anschluss an die politische Philosophie Hegels, w: P. Nitschke/M.
Wischke (red.), Öffentlichkeit und Demokratie in der Metamorphose, Peter Lang
Verlag, Fr./M. 2013, s. 47-68.
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:

Andrzej Przyłębski
1. 22.04. Berlin: Udział w debacie nt kryzysu kultury europejskiej, która odbyła się w
Collegium Hungaricum w Berlinie (poza mną z udz. wzięli: Prof. M. Vajda, Uniw.
Budapeszt i dr P. Engelmann, właściciel wiedeńskiego wydawnictwa Passagen)
2. 6.06. Poznań: Organizacja i przeprowadzenie debaty "Medien und Sicherheit" podczas
Kongresu Societas Humboldtiana Polonurum (poza mną udz. wzięli: prof. Thomas Gil
(filozof, Univ. Berlin), dr hab. E. Piątek (medioznawca, WNPiD UAM), red.red. W.
Szymański (Polskie Radio Berlin) i B. Dudek (Deutsche Welle).
3. 26.09. Gdańsk: Wykład otwierający Ogólnopolska Konf. nt.:"Jedna czy wiele
fenomenologii?"
4. 3.10. Poznań: Wystąpienie otwierające M-nar. Konf.: "Do We Really Live in One World?"
5. 30.10. Kilonia: Wykład w Inst. Filozofii Uniw. Kilońskiego, nt. "Filozofia kultury
Floriana Znanieckiego"
6. 31.10. Hildesheim: Wykład w Inst. Filozofii tamtejszego uniw., nt. "Gruba kreska w
Polsce jako przykład niesprawiedliwości społecznej"
7. 20.11 Poznań; M-nar Konf. centrum im. E. Stein, wykład nt "Edith Stein jako krytyk
filozofii Heideggera"

Łukasz Czajka
- Poznańskie Seminarium Religioznawcze: Klasyczne i nowe trendy w badaniach nad
religiami, Poznań, 20 września 2013, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych,

referat pt. Niebezpieczne związki terroryzmu i religii w optyce kultury wizualnej
- Ogólnopolska Konferencja naukowa: Religijne i pozareligijne formy duchowości w
kulturze europejskiej, Poznań, 8-9.11.2013, referat: Niebezpieczne związki terroryzmu
i religii w optyce kinematograficznej
Informacja opisowa o realizacji celów związanych z:
1) rozwojem naukowym młodych naukowców;

punkt III został zrealizowany przez dr Wiesława Małeckiego, zaś p. IV przez dr
Łukasza Czajkę. Obaj są młodymi naukowcami.
2) rozwojem specjalności naukowych w jednostce.

wszystkie 4 zadania są ściśle związane z Pracownią Hermeneutyki Kultury, której
nazwa wskazuje na profil badań oraz rozwija pewną nową specjalność naukową,
łącząca filozofię i nauki społeczne oraz humanistyczne.
Liczba młodych naukowców uczestniczących w badaniach: 2

