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Zapraszamy Was wszystkich i każdego z osobna na nasze seminaria
w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej.
Wszystkich zainteresowanych historią od okresu humanizmu, renesansu, epoki
Rafaela Santi, ale i Nicollo Machiavellego po epokę pierwszych pisanych konstytucji,
Encyklopedystów, Woltera, Monteskiusza, epokę rozumu, ale i gilotyny zapraszamy na nasze
seminaria: licencjackie oraz magisterskie.
Będą one prowadzone przez pracowników Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej *.
Wieki XVI-XVIII to czas, gdy świat całkowicie zmienił swe oblicze w porównaniu ze
średniowieczem; ludzie znacząco poszerzyli granice geograficzne znanego im świata, a do
tego przebyli fascynującą intelektualną drogę, której kulminacją było Oświecenie. W epoce tej
Leonardo da Vinci zaprojektował maszynę latającą, Antoni von Leeuwenhoek obserwował
pod mikroskopem żywe komórki, a James Watt wynalazł maszynę parową.
Obiecujemy wspólną wyprawę w meandry metodologii historii, arkana pisania
i redagowania prac naukowych, czytanie i interpretację źródeł z różnych zakątków świata
i różnorodnych dziedzin historii. Proponujemy naukowe dyskusje, debaty, seminaria
i konferencje – również wyjazdowe – gdzieś na łonie natury. Poza tym gwarantujemy
przyjazną, bezstresową atmosferę, wzbogacaną herbatami (także smakowymi), kawą
i ciasteczkami. A na koniec – last, but not least – obronę prac dyplomowych.
Najbardziej interesują nas tematy związane z historią człowieka, jego życiem
codziennym, rozterkami umysłowymi, religijnymi, pytaniami o kształt i istotę otaczającego go
świata

O nas
Jesteśmy pracownikami Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej Instytutu
Historii UJ. Zakład mieści się na I piętrze Collegium Witkowskiego w gabinetach 104-106.
Gabinet 105 to sala seminaryjna, w której znajduje się również biblioteka zakładu.
Kierownikami zakładu byli m.in. profesorowie Józef A. Gierowski oraz Mariusz Markiewicz.
Aktualnie pracami kieruje prof. Jakub Basista.
Nasze zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Europy i świata
w XVI-XVIII., zajmujemy się również historią I Rzeczypospolitej. Sami badamy życie
dworskie, koterie polityczno-obyczajowe, życie codzienne miast nowożytnych, kwestie
religijno i życia codziennego, jak również podróże i zderzenia cywilizacji.

*

Według jeszcze obowiązującej nomenklatury
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prof. Jakub Basista jest specjalistą od
dziejów reformacji angielskiej, historii
religijności oraz mentalności. Jest m.in.
autorem książek: Anglia, świat i gwiazdy :
obraz świata i Anglii pierwszych Stuartów
w kalendarzach 1603-1640 (Kraków 1994)
oraz Propaganda religijna w przededniu
i pierwszych latach angielskiej wojny
domowej (Kraków 2007).

dr hab. Katarzyna Kuras zajmuje się
historią kulturową Europy w XVIII w. ze
szczególnym
uwzględnieniem
funkcji
i organizacji monarszych dworów. Jest
autorką
książek:
Współpracownicy
i klienci Augusta A. Czartoryskiego
w czasach saskich (Kraków 2010) oraz
Dwór królowej Marii Leszczyńskiej.
Ludzie, pieniądze i wpływy (Kraków
2018).
dr Rafał Niedziela specjalizuje się w staropolskiej publicystyce oraz historii Francji.
Jest autorem książek: Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po
śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736) (Kraków 2005) i Paryż przed Rewolucją (17741789). Obraz miasta w oczach cudzoziemców (Kraków 2015).
Prace licencjackie
Pod naszym kierunkiem powstało dotychczas wiele prac licencjackich i magisterskich
o zróżnicowanej tematyce. Dotyczyły one zarówno historii politycznej, jak i społecznej
i gospodarczej. Tematy są wybierane przez studentów w porozumieniu z prowadzącymi
seminaria, i często wychodzą poza dominujące w polskiej historiografii schematy i dotyczą
m.in. historii mentalności oraz codzienności, badania opinii publicznej czy historii
kulturowej.
Przykładowe tematy prac licencjackich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria I Tudor - narodziny i rozwój legendy Krwawej Marii
Stan zdrowia Jana III Sobieskiego i jego wpływ na rządy króla w Rzeczypospolitej
Wizerunek Stanisława Augusta w okolicznościowej literaturze konfederacji
barskiej
1791.
Mozart w życiu publicznym, prywatnym i społecznym w ostatnim roku swojego
życia.
Wielka Zaraza i Wielki Pożar Londynu w latach 1665 i 1666
Różnowierczy synod generalny w Książu Wielkim (13-19 IX 1560)
Interpretacja komety Kircha (1680/1681) w polskich prognostykach
astrologicznych
Elementy propagandy kontrreformacyjnej w „Przewagach elearów polskich”
Wojciecha Dembołeckiego
Badania Johna Snowa nad rozprzestrzenianiem się cholery w czasie londyńskiej
epidemii w roku 1854
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•
•
•
•
•

Świętokradztwo w Rzeczypospolitej czasów nowożytnych na przykładzie ksiąg
kryminalnych z Nowego Wiśnicza
Polacy w oczach Rosjan w wieku osiemnastym (1697-1795)
Szesnastowieczne szkoły w Anglii jako instytucje o charakterze edukacyjnowychowawczym
Obraz Indii w XIX wieku w oczach kobiet brytyjskich
Rozwój psychohistorii na przykładzie prac Freuda, Eriksona i Kohuta.

Przykładowe tematy prac magisterskich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legenda Lady Jane Grey w świetle angielskiej historiografii, literatury i sztuki od
XVI do XIX w.
Wilhelm III Orański w świetle London Gazette
Powstanie Kościuszkowskie w opinii prasy angielskiej
Portugalski infant na europejskich dworach. D. Manuel Braganca (1697-1766)
Hiszpańskie poszukiwania Siedmiu Złotych Miast
Dola i niedola nowożytnego żołnierza w czasie II wojny północnej (1655-1660)
„Nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo”. Analiza działalności sekty Piątych
Monarchistów w Anglii w XVII w.
Kształtowanie się relacji Henryka VIII Tudora z Johnem Fisherem i Thomasem
More w świetle żywotów obu świętych
Zawodowi przestępcy przeciw mieniu w Krakowie na przełomie XVI i XVII wieku
Idee polityczne i religijne Braci Polskich na podstawie twórczości Jana
Stroińskiego
Isolas Afordunadas. Świat mitów i wyobrażeń o Wyspach Kanaryjskich w dobie
hiszpańskiej konkwisty (1402-1496)
Porównanie podróży edukacyjnych z XVII i XVIII wieku
I Ty tak uczyń, abyś był głodnym żołnierzem Chrystusowym, rób jako dobry
żołnierz –wokół mów pogrzebowych Fabiana Birkowskiego
Obyczaje i tradycja Siczy Zaporoskiej jako dziedzictwo narodu ukraińskiego
Poszukiwania North West Passage w XVI wieku
Jak myślą konkwistadorzy? Mentalny obraz Portugalczyków w XV i XVI wieku
Wizerunek kobiety-czarownicy w świetle małopolskich procesów o czary z 2
połowy XVII wieku
Zrozumieć i leczyć: religia, medycyna i astrologia w piśmiennictwie
epidemiologicznym Londynu podczas „wielkiej zarazy” roku 1665
Opinie prasy brytyjskiej na temat początkowej fazy Rewolucji Francuskiej (MajWrzesień 1789)
Ostatnie miesiące życie, proces i ścięcie Karola I Stuarta w opinii prasy angielskiej

W roku akademickim 2020/2021 seminaria będą prowadzili wspólnie prof. Jakub
Basista i dr hab. Katarzyna Kuras.
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