UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
z dnia 19.09.2014 r.
.
WZD PTL w dniu 19.09.2014 r., zgodnie z § 29 ust. 8 i 10 Statutu Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, podejmuje Uchwałę w sprawie wyodrębnienia zakresu prowadzonej przez
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
§1
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA obejmuje:
1. Prowadzenie badań naukowych, zbieranie i gromadzenie wszelkich materiałów
oraz informacji dotyczących historycznych i współczesnych form kultury polskiej,
w szczególności kultury ludowej, i kultur innych narodów oraz grup etnicznych,
a także wspólnot kulturowych.
2. Organizowanie zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, wycieczek
znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
3. Wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i pielęgnacji tradycyjnej oraz
współczesnej kultury narodowej, ludowej, regionalnej, popularnej, a także
aktualnych kierunków działania w tym zakresie.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie antropologii oraz nauk
i dyscyplin pokrewnych.
5. Tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie księgozbiorów, archiwów oraz baz
danych w zakresie antropologii i nauk oraz dyscyplin pokrewnych.
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zachowania i rewitalizacji dziedzictwa
kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazu kulturowego.
7. Upowszechnianie wiedzy o obowiązku ochrony i konserwacji zabytków
etnograficznych oraz prowadzenie działań w tym zakresie.
8. Popularyzowanie posiadanych materiałów oraz wiadomości o tradycyjnych
i współczesnych kulturach etnicznych, ludowych i popularnych w społeczeństwie,
także wśród dzieci i młodzieży.
9. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami
w kraju i za granicą, o tym samym lub podobnym profilu działania.
10. Inne formy działalności będące realizacją celu głównego określonego w § 10
statutu PTL.
§2
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA obejmuje:
1. Prowadzenie badań naukowych, zbieranie i gromadzenie wszelkich materiałów oraz
informacji dotyczących historycznych i współczesnych form kultury polskiej,
w szczególności kultury ludowej, i kultur innych narodów oraz grup etnicznych,
a także wspólnot kulturowych.

2. Organizowanie zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, wycieczek
znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
3. Wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i pielęgnacji tradycyjnej oraz
współczesnej kultury narodowej, ludowej, regionalnej, popularnej, a także aktualnych
kierunków działania w tym zakresie.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie antropologii oraz nauk i dyscyplin
pokrewnych.
5. Tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie księgozbiorów, archiwów oraz baz
danych w zakresie antropologii i nauk oraz dyscyplin pokrewnych.
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zachowania i rewitalizacji dziedzictwa
kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazu kulturowego.
7. Upowszechnianie wiedzy o obowiązku ochrony i konserwacji zabytków
etnograficznych oraz prowadzenie działań w tym zakresie.
8. Popularyzowanie posiadanych materiałów oraz wiadomości o tradycyjnych
i współczesnych kulturach etnicznych, ludowych i popularnych w społeczeństwie,
także wśród dzieci i młodzieży.
9. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami
w kraju i za granicą, o tym samym lub podobnym profilu działania.
10. Inne formy działalności będące realizacją celu głównego określonego w § 10 statutu
PTL.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

sekretarz obrad

/dr Michał Mokrzan/

Lublin, 19.09.2014 r.

przewodniczący obrad

/prof. dr hab. Michał Buchowski/

