
Згідно зі статутом
Польського народознавчого товариства (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – PTL)

Центральне управління PTL разом із співорганізаторами
запрошують на 91-у Генеральну асамблею делегатів та супровідну наукову конференцію

„Польська та українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи”,
що відбудеться у Львові 24–27 вересня 2015 р.

Почесний патронат конференції:

•    Проф. Володимир Мельник – ректор Львівського національного університету    

імені Івана Франка

•    Проф. Марек Боярський – ректор Вроцлавського університету

•    Проф. Ярослав Дрозд – Генеральний консул Республіки Польща у Львові
Співорганізатори:

•    Національний заклад ім. Оссолінських у Вроцлаві

•    Національний музей у Вроцлаві:

     - Етнографічний музей

•    Наукове товариство ім. Тараса Шевченка (НТШ):

     - Відділ етнографії та фольклору

•    Інститут народознавства Національної академії наук України у Львові:

     - Музей етнографії та художнього промислу 

•    Львівський національний університет ім. Івана Франка:

     - Кафедра етнології

     - Кафедра української фольклористики ім. академіка Філарета Колесси

•    Центр міської історії Центрально-Східної Європи у Львові

•    Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника



Конференція приурочена до 120-річчя Польського народознавчого товариства 
(PTL), заснованого 1895 року у Львові. Водночас це стане вшануванням 120-літньої 
традиції етнографічного музейництва у цьому місті, пов’язаного зі створенням 
Музею Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (НТШ), етнографічна 
колекція якого стала основою для формування у 1951 році Музею етнографії та 
художнього промислу. Ці ювілейні дати є нагодою показати як знані так і невідомі 
сторінки історії обох товариств, а також визначити їх місце і роль у розвитку 
польської та української науки. Згаданій вище проблемтиці буде присвячене 
пленарне засідання, в ході якого будуть представлені сучасні наукові досягнення 
польських та українських етнологів, а також науковців із суміжних дисциплін. 
Метою конференції є ознайомлення з доробком та перспективами польської та 
української етнології, а також культурної антропології, фольклору, музеєзнавства.
 Передбачено й окремі тематичні сесії, які будуть присвячені детальнішому 
розгляду питань порушених підчас пленарних виступів й дискусій. Хочемо 
звернути увагу в першу чергу на наступні теми:

1. Історія обох товариств і початки етнографічних досліджень в Галичині. 

Видатні діячі польської та української етнології.

2. Стан польської та української етнології в слов’янському світі у період створення 

Польського народознавчого товариства (PTL) та Наукового товариства ім. 

Тараса Шевченка (НТШ).

3. Роль наукових товариств у цивілізаційному та  культурному розвитку Європи.

4. Етнологічне музеєзнавство в Польщі та Україні.

5. Охорона матеріальної та нематеріальної спадщини в обох країнах.

6. Культурна антропологія/етнологія культивована в міському просторі: вальоризація 

простору, ідентичність місця, досвід міста, міські нарації, як частина ідентичності. 

Зв’язки між польськими та українськими містами, з особливим акцентом на зв’язках 

Львова та Вроцлава.



7. Наукові та інституційні зв’язки між польською та українською етнологією/

культурною антропологією.

8. Провідні напрямки розвитку науки. Дослідницька проблематика, методи і теорії, 

а також способи інтерпретації, які впроваджуються сьогодні польськими та 

українськими етнологами та дослідниками із суміжних дисциплін.

9. Стан етнології/культурної антропології в Центральній і Східній Європі та її 

функціонування в академічних і позаакадемічних структурах.

10. Майбутнє польської і української етнології/культурної антропології .

11. Можливості польсько-української співрпраці в галузі етнологічних та 

антропологічних досліджень.

Тематика конференції адресована етнологам, антропологам, фольклористам, 
музейним працівникам, музеологам та науковцям із суміжних дисциплін. Маємо 
надію, що буде можливість для зустрічі й обміну думками між польським і 
українським дослідниками, котрі представляють різні академічні центри, асоціації 
та музеї. Щиро запрошуємо взяти участь. В додатку пересилаємо формуляр 
заявки на участь у конференцїі.

Інформуємо, що з огляду на певні обмеженя часу конференції, організатори 
залишають за собою право відбору доповідей із надісланих пропозицій.

Робочі мови конференції: польська, українська, англійська. 

Організатори планують опублікувати матеріали конференції, як наукове видання в 
серїі „Етнографічний архів”, що виходить з 1951 р



Участь у конференції становить:

a.   Члени PTL: 100 злотих

б.   Особи, які не належать до жодної організацїі – 150 злотих

(В оплату включені матеріали конференції та перерви на каву).

Учасники конференцїі з України та почесні члени PTL є звільнені з 

конференційної плати.

Доповідачі покривають витрати доїзду та побуту. Детальніша інформація 
(бронювання готелю, супроводжуючі заходи) будуть оголошені пізніше.

Контактний телефон (організаційні питання) – Пауліна Сухецька – бюро 
Центрального управління PTL: +48 607 700 377. (Paulina Suchecka – biuro ZG PTL: 
+48 607 700 377).
      

Науковий секретар конференції 
Малгожата Міхальська

/др. Малгожата Міхальська/
/dr Małgorzata Michalska/


