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Etnolodzy 
w działaniu.

Współpraca studentów i doktorantów 
z instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM we współpracy z wieloma instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi 
prowadzi badania naukowe i popularyzacyjne angażujące studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych. 
Współpraca pozwala na wymianę doświadczeń oraz naukowo-badawczą aktywizację naszych studentów. 

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Instytut im. Oskara Kolberga
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Efekty współpracy:

• rozwój kompetencji zawodo-
wych przyszłych etnologów

• obserwacja i aktywny udział 
w pracy muzealników 

• podnoszenie kwalifi kacji
• zwiększenie szans na rynku 

pracy
• kontakty ze środowiskiem 

naukowym
• aktywizacja społeczności lokal-

nych poprzez badania terenowe
• wymiana wiedzy i doświad-

czenia pracowników instytucji 
• wgląd studentów w praktyczny 

wymiar pracy etnologa 
• wzajemne wzbogacanie wiedzy 
• wspólne działanie na rzecz 

poszerzania wiedzy o lokalnym 
dziedzictwie kulturowym 

• popularyzacja materiałów etno-
grafi cznych w formie publikacji 
książkowych i akcji promocyj-
nych. 

Wspólne działania przy 
projektach badawczych 
pozwalają studentom przede 
wszystkim dowiedzieć się:

• czym jest praca w terenie
• jak wygląda praktyczny wymiar 

pracy etnologa
• jak zastosować poznaną na 

zajęciach kursowych meto-
dologię badań jakościowych 
w rzeczywistych działaniach.

PRAKTYKI MUZEALNE
Praktyki muzealne skierowane są do studentów 
drugiego roku I-go stopnia. Ich celem jest przeka-
zanie wiedzy dotyczącej muzealnictwa i umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy przy pisaniu 
scenariuszy zajęć edukacyjnych dla placówek muze-
alniczych. Studenci poznają ekspozycję Muzeum 
w Szreniawie, dowiadują się, jak wygląda działalność 
naukowa i edukacyjna, codzienna praca w muzealnika 
oraz mają okazję prowadzić warsztaty muzealne. 

PROJEKTY BADAWCZE
Atlas niematerialnego dziedzictwa wsi wielkopolskiej
Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2015 przez 
Muzeum w Szreniawie. Kierownikiem projektu był 
dr Wojciech Mielewczyk. Działania badawcze zostały 
przeprowadzone na terenie 7 powiatów Wielkopolski. 
W badaniach wzięło udział ponad 20 studentów 
i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UAM. Wyniki analiz ujęto w 8 tomach 
serii Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wsi wielkopolskiej.  Autorami tomów byli doktoranci 
oraz absolwenci poznańskiej etnologii. 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWIE NAUKOWYM
Powstałe w 1895 roku we Lwowie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest 
najstarszym polskim towarzystwem naukowym, zrzeszających etnologów oraz 
przedstawicieli nauk pokrewnych. Wśród członków Polskiego Towarzystwa 
Naukowego znajduje się wiele studentów, doktorów oraz absolwentów  
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Członkostwo w presti-
żowej organizacji pozwala im poszerzać swoje zainteresowania naukowe, brać 
udział w spotkaniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towa-
rzystwo, a także poznawać środowisko naukowe. 

DIGITALIZACJA I UPOWSZECHNIANIE
Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów 
oraz ich udostępnienie w Internecie
Projekt został sfi nansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu Kolberg 2014 - Promesa. Jego kierownikiem 
była dr Agata Stanisz. Celem projektu była digitalizacja i upowszechnienie 
unikatowych, nie udostępnianych wcześniej materiałów audiowizualnych 
mieszczących się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UAM. Kluczową rolę w projekcie odegrali studenci, którzy pomagali 
w skanowaniu negatywów, opracowywaniu zbiorów, uzupełnianiu bazy 
cyfrowej oraz pozyskiwaniu środków fi nansowych.  

STAŻE W INSTYTUCJACH KULTURY

W ramach współpracy z Instytutem Oskara 
Kolberga w Poznaniu, studenci poznańskiej 
etnologii już kilkukrotnie mieli możliwość odbycia 
stażu w Instytucie. Do zadań stażystów nale-
żało opracowywanie zachowanych materiałów 
Kolberga, a także tworzenie indeksów i suple-
mentów do już wydanych tomów. Po ukończeniu 
stażu niektórzy studenci otrzymali propozycję 
stałej pracy w Instytucie. 

PROJEKTY BADAWCZE

Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. 
Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli
Projekt realizowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 
2015-2016. Kierownikiem projektu była dr Ewa 
Antyborzec, natomiast głównymi wykonawcami 
z ramienia Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska 
oraz mgr Marta Machowska. Celem projektu było 
przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych 
dla edukatorów z obszaru Wielkopolski oraz opra-
cowanie scenariuszy zajęć dotyczących wybranych 
obszarów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

PROJEKTY BADAWCZE
ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH: kontynuacja prac wydawni-
czych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz 
cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie

Realizowany w latach 2013-2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  projekt miał na celu dokumentację i popularyzację elementów dzie-
dzictwa kulturowego dotyczącego polskiego stroju ludowego. Kierownikiem 
projektu była dr hab. Anna Weronika Brzezińska, a zaangażowanych 
w jego realizację było osiem studentek i doktorantek z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM. Do ich zadań należało przeprowadzenie badań 
terenowych w wybranych powiatach, kwerendy źródłowej oraz w przygotowanie 
materiału fotografi cznego do poszczególnych zeszytów Atlasu.

Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce
Projekt realizowany przez Muzeum w Szreniawie 
w  2017 roku, fi nansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownikiem 
projektu był dr Arkadiusz Jełowicki, a jego celem 
zbadanie wielkopolskiego zwyczaju Pulteramu, czyli 
tradycji bicia szkła przed weselem. W projekcie 
wzięli udział studenci, doktoranci oraz pracow-
nicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej UAM w Poznaniu. Do ich zadań należało 
przeprowadzenie kwerendy źródłowej oraz badań 
terenowych, obejmujących wywiady, obserwację 
uczestniczącą oraz dokumentację zwyczaju. 
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