
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР 
 

Восени 2018 р. кафедрою етнології та культурної антропології 
Вроцлавського університету, кафедрою етнології Львівського 
національного університету імені Івана Франка та Польським 
народознавчим товариством започатковано Польсько-український 
етнологічний семінар.  

Перше засідання цього наукового форуму на тему “Львівський та 

вроцлавський етнологічні осередки: історія та сучасність” відбулося 
19 жовтня 2018 р. у Вроцлаві (його програму див. нижче). 

Друге засідання на тему “Сучасні проблеми етнології та 
культурної антропології в університетському просторі та публічній 
культурі” – 7 жовтня 2019 р. у Львові (його програму див. нижче).  

Семінар, покликаний висвітлювати важливі питання історії 
етнологічної науки та її розвитку в сучасних умовах (передусім, як 
університетської дисципліни), відбуватиметься щороку на базі 
Львівського та Вроцлавського університету – як засвідчення традиції 
іхніх наукових зв’язків. 

  



Світлини з ІІ польсько-українського етнологічного семінару  

«Сучасні проблеми етнології та культурної антропології в 

університетському просторі та публічній культурі» 

(Львів, 7 жовтня 2019 р., Музей історії університету) 

(Фото Ігоря Гілевича) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Делегація викладачів кафедри етнології та культурної антропології Вроцлавського 
університету. Сидять (зліва направо): др. Малгожата Міхальська,  

др. Мірослав Марчик (заступник керівника кафедри)  
та др. Катажина Майброда. 

  



 

 

 

 

 

Доповідає др. Малгожата Міхальська. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Доповідає професор кафедри етнології Михайло Глушко. 

 

  



 

 

 

 

Доповідає доцент кафедри етнології Володимир Галайчук. 

  



 

 

 

 

Доповідає аспірант кафедри етнології Богдан Солоп. 

 

 

  



 

 

 

Доповідає аспірант кафедри етнології Дмитро Пожоджук. 



 
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Кафедра етнології  
Львівського національного університету  

імені Івана Франка 
 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 
Oddział we Wrocławiu 

 

I Polsko-ukraińskie  
seminarium etnologiczne 

«Lwowski i wrocławski ośrodek etnologiczny – 
historia i współczesność» 

 

І польсько-український 
етнологічний семінар 

«Львівський і вроцлавський етнологічні осередки: 
історія та сучасність» 

 

19.Х.2018 

 
 

Program / Програма 
 

Roman Tarnavskyi, Katedra Etnologii Uniwersytetu 
Lwowskiego w latach 1910–2018: ciągłość tradycji. 
 
Małgorzata Michalska, Lwowskie tradycje Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. 
 
Mirosław Marczyk, Etnologia na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Od etnografii po nauki o kulturze i religii. 
 
Konrad Górny, Lektura nie tylko lokalna – nowa historia 
«Zeszytów Etnologii Wrocławskiej». 
 
Janina Radziszewska, Czasopismo wielogłosowe – 
polityka wydawnicza «Tematów z Szewskiej». 
 
Katarzyna Majbroda, O potrzebie edukacji otwierającej. 
Antropologia społeczno-kulturowa jako krytyczna 
praktyka demokratyzacji wiedzy. 
 
Ewa Banasiewicz-Ossowska, Badania na temat 
wrocławskiej społeczności żydowskiej. 
 
Elżbieta Berendt, Sztuka kulturowego przekładu. 
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – jego historia i 
działalność na pograniczu dolnośląskim. 

 
Dyskusja / Дискусія 



Кафедра етнології
Львівського національного університету

імені Івана Франка
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytetu Wrocławskiego

ІІ польсько-український
етнологічний семінар

«Сучасні проблеми етнології та
культурної антропології в університетському 

просторі та публічній культурі»

ІI Polsko-ukraińskie
seminarium etnologiczne

«Współczesne problemy etnologii i
antropologii kulturowej w przestrzeni
uniwersyteckiej i kulturze publicznej»

7.Х.2019

Програма / Program
Katarzyna Majbroda, Neoliberalne konteksty edukacji 

akademickiej.
Małgorzata Michalska, Mirosław Marczyk, Praktyczne 

konsekwencje wprowadzenia zasad i norm systemu bolońskiego 
dla nauczania etnologii i antropologii kulturowej w polskim 
szkolnictwie wyższym (przykład Uniwersytetu Wrocławskiego).
Роман Сілецький, Проблеми етнологічної освіти в Україні 

на сучасному етапі.
Михайло Глушко, Етнографія, етнологія, антропологія: 

предметний засяг в українській науці (кінець ХІХ — початок 
ХХІ ст.).
Володимир Галайчук, Використання матеріалів польових 

етнографічних експедицій у навчальному процесі (на прикла-
ді курсу  «Слов’янська демонологія»).
Григорій Рачковський, Роль статистичних джерел у висвіт-

ленні етнологічної проблематики (на прикладі дослідження 
поселень на теренах Волині у другій половині ХІХ — на по-
чатку ХХ ст.).
Ігор Гілевич, Сучасна українська історіографія пробле-

ми формування етнологічного центру у Львові в середині
1940-х — на початку 1950-х років.
Юрій Пуківський, Народна культура крізь призму сучас-

них засобів масової інформації (на прикладі традиційних вес-
няних звичаїв та обрядів українців).
Богдан Солоп, Трансформація та збереження явищ народ-

ної культури у ХХІ ст. (на прикладі поховальної обрядовості 
волинян).
Юрій Гудима, Народознавчий аспект історико-географіч-

них студій (на прикладі досліджень околиць Пліснеська та 
Олеська).
Дмитро Пожоджук, До питання специфіки дослідження 

тем на стику ділянок народної культури (на прикладі обрядо-
вого аспекту традиційного скотарства волинян).
Роман Тарнавський, Роль наочності у представленні наро-

дознавчих тем (на прикладі курсу «Історія етнології у Львів-
ському університеті»).

Дискусія / Dyskusja


