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Szanowni Państwo – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego!
19 września 2019 roku podczas 95. WZD w Poznaniu wybraliście Państwo nowy Zarząd Główny PTL na
kadencję 2019-2023. Bardzo dziękujemy za to, że obdarzyliście nas zaufaniem i zdecydowaliście się na
powierzenie nam zarządzania naszym Towarzystwem. Jednym z celów nowej kadencji ZG jest jak
najszersze informowanie o naszych działaniach, które dotyczą kluczowych decyzji: wydawnictw,
czasopism, grantów i projektów oraz współpracy ze środowiskiem naukowym skupionym w ośrodkach
naukowych, muzeach i organizacjach pozarządowych. Jedną z form upowszechniania wiedzy o naszych
działaniach jest BIULETYN ZARZĄDU GŁÓWNEGO, który będzie ukazywał się kwartalnie. Zachęcamy do
zapoznania się z tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach!
Serdecznie pozdrawiam w imieniu członkiń i członków Zarządu Głównego –
Anna Weronika Brzezińska
prezeska PTL

SPOTKANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Pierwsze posiedzenie ZG PTL nowej kadencji
odbyło się w dn. 26 października 2019 roku we
Wrocławiu
Kolejne posiedzenie ZG zaplanowano na 24
stycznia 2020 we Wrocławiu. Po spotkaniu ZG
PTL zaplanowano wspólnie spotkanie z ZG
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dn. 26 października 2019 r.:
•
•
•

Uchwała nr 3/2019 dot. likwidacji magazynu wydawnictw do końca grudnia 2019 r.
Uchwała nr 4/2019 o powołaniu Oddziału PTL w Rzeszowie
Uchwała nr 5/2019 ustanawiająca dzień 9 lutego Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii
i Antropologii Kulturowej

96. WZD W PRZYSUSZE
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Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do
uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która
odbędzie się ̨ w Przysusze w ramach 96. Walnego
Zgromadzenia Delegatów PTL, w 125-lecie powstania
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i w 130 rocznicę
śmierci Oskara Kolberga.
• Termin: 23–26 września 2020 roku
• Konferencja naukowa w ramach 96. Walnego
Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Miasteczko
– Sztetl – Städtlein. Wokół konstruowania
„wielokulturowości” i „lokalnego dziedzictwa”
• Zgłoszenia: osoby zainteresowane uczestnictwem
w konferencji prosimy o przysłanie wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego
na
adres
ptl.warszawa@gmail.com do dnia 29 lutego 2020 r.
• Szczegóły już niedługo na stronie ptl.info.pl
PUBLIKACJE
J. Dziadowiec-Greganić, A. Dudek (2019), Handmade in Wiśniowa.
Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych
aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, seria
„Archiwum Etnograficzne, t. 63, Wrocław-Wiśniowa: Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, wersja
elektroniczna [POBIERZ]

CZASOPISMA
LUD, tom 103/2019
Część tematyczna: Antropologia polska w sieci antropologii światowych
[POBIERZ]

ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE, tom LVIII/2019
Dziedzictwo kulturowe
Redaktorka tematyczna: Blanka Soukupová
[POBIERZ]

Czasopisma „Literatura Ludowa”, „Łódzkie Studia Etnograficzne” oraz „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Muzealnej” zakończyły pozytywnie proces aplikacji do European Reference Index for the
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Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – referencyjnej bazy czasopism z dziedziny nauk
humanistycznych i społecznych.

GRANTY / PROJEKTY
•

REALIZOWANE
MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Krytyczna edycja wybranych wspomnień
i relacji z Kolekcji Sybirackiej Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we
Wrocławiu, kierowniczka projektu: Prof. UWr dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, [STRONA
WWW], [FACEBOOK]

•

OTRZYMANE
MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Słownik terminologiczny polskich strojów
ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie
strojeludowe.net, kierowniczka projektu: dr hab. Mariola Tymochowicz

•

ZŁOŻONE
MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (2 projekty):
−

−

Tekstowa i nietekstowa dokumentacja osobista oraz badawcza Anny KowalskiejLewickiej i Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej na podstawie zbioru z okresu ich
aktywności karpackiej, kierowniczka projektu: Prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma
Leksykon folkloru polskiego, konsorcjum z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, kierownik projektu: Prof. UMK dr hab. Piotr Grochowski

MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych” (2 projekty):
−
−

Upowszechnianie zbiorów Biblioteki PTL
Utrzymanie kompletności specjalistycznego księgozbioru Biblioteki PTL

MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” (2
projekty):
−
−

Tworzenie internetowej bazy danych Bibliografii Etnografii Polskiej – kontynuacja na
2020 rok
Wybory dla International Bibliography of the Social Science za 2019 r.

MKiDN program „Kultura ludowa i tradycyjna”:
− Atlas Polskich Strojów Ludowych – wydanie tomu 49 w 70-lecie powstania serii,
kierowniczka projektu: Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH
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Ukazała się monografia autorstwa Katarzyny
Ceklarz poświęcona sylwetce dra Sebastiana
Flizaka, prezesa Oddziału PTL w Mszanie
Dolnej.
Relacja filmowa dostępna [TUTAJ]

W Krakowie odbyła się promocja V tomu słownika
Etnografowie i ludoznawcy polscy pod redakcją
Katarzyny Ceklarz, Jana Święcha i Anny Spiss.
Trwają prace nad przygotowaniem tomu VI,
szczegóły [TUTAJ]

* * * * *
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia / Chanuki / przesilenia zimowego / wolnego czasu
składamy serdeczne życzenia zdrowia i spokoju, radości i spełnienia, inspiracji i energii do realizacji
swoich planów. A w Nowym Roku, w którym nasze Towarzystwo będzie obchodzić 125-lecie życzmy
sobie nawzajem współpracy, solidarności i wielu miłych spotkań w naszym „ptl-owskim” gronie!

Wydawcą Biuletynu Zarządu Głównego PTL jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z siedzibą we
Wrocławiu, http://ptl.info.pl, https://www.facebook.com/ptl1895/

4

