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Zaproszenie na seminarium licencjackie z historii społeczno-kulturowej (2020-22)
Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie na seminarium licencjackie z zakresu historii społecznokulturowej (antropologii historycznej). Naszą ofertę kierujemy do wszystkich studentów
zainteresowanych tematyką społeczno-kulturową oraz historycznymi metodami
badawczymi powstałymi z inspiracji nauk społecznych (socjologii, antropologii,
psychologii, geografii itp.). Szczególnie chętnie pomożemy państwu przygotować prace
z zakresu historii życia codziennego, życia prywatnego, komunikacji kulturowej, historii
religii i religijności, historii miejskiej czy historii pamięci. Mile widziane będą też prace
napisane z wykorzystaniem metod kwantytatywnych, mikrohistorycznych oraz historii
mówionej. Przygotowane przez Państwa rozprawy mogą dotyczyć okresu od soboru
trydenckiego do końca XX wieku, ale szczególnie zwracamy się do tych z państwa, którzy
interesują się wiekiem XVIII i “długim wiekiem XIX” (łącznie z okresem wokół I wojny
światowej).
Podstawowym celem naszego seminarium jest oczywiście pomoc w napisaniu
świetnych prac licencjackich. Nauczymy państwa nowoczesnego warsztatu historykabadacza, w tym korzystania z menadżerów bibliografii, cyfrowych baz danych i bibliotek,
narzędzi informatycznych pomagających zarządzać pracą. W zależności od wybranych
przez państwa tematów, podzielimy się naszym doświadczeniem i narzędziami użytecznym np.
w analizie rękopisów staropolskich, źródeł urzędowych i sądowych czy interpretacji świadectw
mówionych. Inspiracji będziemy wspólnie szukać w najwybitniejszych dziełach
historiograficznych, które przeczytamy a następnie przedyskutujemy w czasie spotkań.
Wierzymy, że przygotowane przez państwa prace będą zasługiwały na publikacje. Zapoznamy
się więc nie tylko z zasadami konstrukcji pracy licencjackiej, ale także monografii,
artykułów i recenzji tak naukowych jak i popularnonaukowych. Zaznajomimy też państwa
z charakterem naukowego rynku wydawniczego i pokażemy państwu jak skutecznie starać się
o uznanie redakcji.
Cotygodniowe spotkania w ciągu pierwszych dwóch semestrów seminarium będę miały
formę warsztatu technik badawczych i pisarskich oraz konserwatorium skupionego
wobec inspirujących tekstów historycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu
w pierwszym roku będzie napisanie recenzji książki oraz sformułowanie tematu,
konspektu i planu badań licencjatu. Trzeci semestr seminarium będzie miał podobną formę,
ale treść zajęć będzie dopasowana do państwa tematów. Spotkania w ostatnim semestrze będą
małą formę dyskusji nad oddawanymi sukcesywnie rozdziałami prac.
W naszej wizji seminarium to spotkania studentów i nauczycieli, jako trochę młodszych
i trochę starszych adeptów nauki historycznej wspólnie próbujących lepiej zrozumieć
doświadczenie człowieka w dziejach. Mamy nadzieję, że atmosferę zawodowego koleżeństwa
wzmocni spożycie kawy, herbaty lub innych napojów z kofeiną.
Marcin Jarząbek
Stanisław Witecki

O nas:
Marcin Jarząbek – jestem absolwentem Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (2008) oraz
historii w Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU)
w Budapeszcie (2009). W 2014 r. obroniłem doktorat o pamięci
zbiorowej polskich i czechosłowackich weteranów I wojny
światowej. Badawczo zajmuje się przede wszystkim społeczną
i kulturową historią Europy Środkowej między połową XIX w.
a połową XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Górnego
Śląska, I wojny światowej oraz dziejów kolei. Osobne miejsce
w moich zainteresowaniach ma historia mówiona oraz
problematyka pamięci zbiorowej: obecnie realizuję grant dot.
polskich doświadczeń traum wojennych XX w.; uczestniczę też
w projekcie poświęconym historii pojęć społeczno-politycznych
w Polsce. Od 2019 r. pełnię funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.
Stanisław Witecki – ukończyłem studia historyczne w ramach MISH
UJ (2015). Korzystając ze wsparcia MNiSW w ramach programu
„Diamentowy Grant" pod opieką naukową prof. Andrzeja Chwalby
obroniłem pracę doktorską Kościół Katolicki jako kanał
międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów w czasach stanisławowskich (2019). Zajmuję się
traktowaną w szeroki, antropologiczny sposób kulturą
osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Aktualnie realizuję projekt
badawczy finansowany przez NCN na temat życia codziennego i
mentalności duchowieństwa parafialnego w XVII i XVIII wieku.
Wcześniej badałem społeczny zasięg idei (głównie oświecenia
katolickiego i katolicyzmu oświeconego), rolę kościoła katolickiego
w przekazywaniu treści kulturowych, a także mentalność i obyczaje
we wsiach i małych miastach w XVIII wieku.
Pracownia Antropologii Historycznej (do niedawna jeszcze jako Zakład Antropologii
Historycznej, a wcześniej Zakład Historii Społeczno-Religijnej). Naszymi głównymi
kierunkami badawczymi są zagadnienia związane z szeroko pojętą historią społecznokulturową od XVI do XXI w. Szczególny nacisk kładziony jest na perspektywę
mikrohistoryczną, historię mówioną, badania pamięci oraz historię wizualną.
Oprócz prowadzenia badań korzystajacych z pełnej gamy metodologii wymienionych
subdyscyplin. Pracownia oferuje studentom Instytutu odrębną specjalizację (na studiach I i II
stopnia) – antropologię historyczną. Osoby, które decydują się na jej wybór, poprzez realiazację
kursów z historii społeczno-kulturowej, zdobywają kompetencje przydatne w różnych
dziedzinach obecności historii w sferze publicznej: w instytucjach zajmujących się ochroną
i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, w placówkach naukowo-badawczych, muzeach,
czy wydawnictwach.
Kierownikiem Pracowni (a wcześniej Zakładu) od samego początku jest profesor Andrzej
Chwalba.
Znajdziecie nas w pokojach nr 6 (na parterze) oraz 307 i 311 (na III piętrze). Mamy też swoją
stronę internetową.

