
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

OD ETNOGRAFII WSI DO ANTROPOLOGII
WSPOŁCZESNOSCI

poświęconej pamięci Profesora Józela Burszty
w setną rocznicę Jego urodzin

Konferencja odbędzie się 4 listopada 2OL4 roku w Poznaniu w siedzibie

Instytutu Etnologii i Antropologii KuIturowej, ul. Św. Marcin 78, 61-BO9

poznań. Dnia 3listopada odbędzie się w Galerii Słodownia +1 w Starym

Browarze w Poznaniu wernisaż wystawy ,,Etnografowie w terenie".
Zaprezentowany takze zostanie projekt ,,Cyfrowe Archiwum im. lózela
Burszty".
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Szanowni Państwo,

przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Profesora Józefa Burszty

(I9I4- 19B7) jest znakomitą okazją do przypomnienia dorobku tego

wybitnego uczonego, współtwórcy i głównego architekta powojennej polskiej

etnologii oraz nauczyciela kilku pokoleń etnografów, antropologów,

socjologów wsi i folklorystów. Jego wielką zasługą było przekształcenie

etnologii z dyscypliny zorientowanej historycznie, zajmującej się głównie

kulturą chłopską, w nowoczesną i otwartą antropologię - naukę, która nie

zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, szeroko otworzyła się na

badania róznych aspektów kultury współczesnej. Prócz wkładu do rozwoju

myŚli etnologicznej, Profesor Burszta zapisał się takze w historii jako

niestrudzony popularyzator i organizator nauki. Był m.in. załozycielem

Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wieloletnim kierownikiem Katedry

Etnografii UAM w Poznaniu, redaktorem Dzieł wszystkich Oskara Kolberga

oraz ,,L|)d|J", najstarszego polskiego czasopisma €tnologicznego. Zasiadał
ponadto w radach wielu instytucji naukowych i społeczno-kulturalnych. Jego

najtrwalszym osiągnięciem są jednak liczne ksiązki i artykuły napisane w

trakcie trwającej ponad pół wieku pracy naukowej.

Prace Jozefa Burszty wyznaczały horyzonty poznawcze powojennej

etnografii i kształtowały tozsamość jej przedstawicieli. Co wazniejsze, w

znakomitej większoŚci oparły się one upływowi czasu i nadal stanowią źrodło

inspiracji dla młodych badaczy. Sięgając po teksty powstałe przed wieloma

laty, odnajdują oni w nich treŚci, które zaskakują swą aktualnością i
przenikliwoŚcią. Juz choćby z tego powodu Profesor Burszta nie jest typową

postacią pomnikową - zasłużoną, lecz nieco zapomnianą i odległą, Należy On

bowiem do tej kategorii uczonych, których myśli i idee są stale obecne w

życiu naukowym, skłaniając kolejne pokolenia badaczy do krytycznej, na

wskroś antropologicznej refleksji nad światem współczesnym.



W tym roku nasz Instytut powołuje takze do zycia Cyfrowe Archiwum
im. JÓzefa Burszty, w którym docelowo zamleszczone zostaną wszystkie

archiwalne materiały pochodzące z badan terenowych, a które są
przechowywane w Archlwum. Obecnie trwają prace nad jego uruchomieniem,

a jest to mozliwe dzięki dofinansowaniu zadania z programu Kolberg 20L4 -
Promesa, program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opis projektu

znajdą Państwo na stronie: http ://archiwumburszty. blogspot.com/

Część archiwalnych fotografii (w tym tych autorstwa samego Profesora

Burszty) zobaczyć będzie mozna na wystawie przygotowywanej we

współpracy z Fundacją Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ, która

otrzymała dofinansowanie takze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego (program Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa). Zachęcamy

do zapoznania się z ideą wystawy: http://stofotografii.weeblv.com/

Celem konferencji, która odbędzie się 4 listopada br. w Poznaniu, jest

uczczenie pamięci Profesora JÓzefa Burszty. Zapraszamy do udziału w niej

wszystkich, dla których dorobek autora m. in. Chłopskich źródeł kultury jest

nadal aktualny i żywy. Prosimy, podzielcie się Państwo swoimi

wspomnieniami o Profesorze, opowiedzcie o Jego pracach oraz wkładzie, jaki

wniósł do rozwoju polskiej etnologii.

Zapraszamy do Poznania !

Propozycje tematów wystąpień prosimy przesyłać na adres:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Co!legium Historicum
ul. św. Marcin 78
61-B09 Poznań
z dopiskiem: 100-|ecie Profesora Burszty
lub na e-mail: wdoh@amu.edu.pl
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


