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„Wileńszczyzna: przedmioty -  opowieści -  ref leksje”

© Organizatorių archyvo nuotr.

W luźnej i swojskiej atmosferze odbyła się wczoraj
(30 stycznia) prezentacja książki „Wileńszczyzna:
przedmioty -  opowieści -  refleksje”. Prezentacja
odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Organizatorem spotkania był Klub Studentów
Polskich na Litwie.

„Chcieliśmy zbadać, jak ludzie odbierają historię.Na
podstawie tego co ludzie zapamiętali chcemy pokazać
jak układała się wspólna historia Litwinów i Polaków, które zdarzenia są zapamiętywane, a które
pomijane, które są pozytywne, a które negatywnie” – powiedział zebranym Jarosław Vabalis, jeden z
uczestników badań oraz prowadzący spotkanie. Jednym z celów pracy była odpowiedź na pytanie, jak
historia wpływa na współczesne relacje między narodami.

Książka została napisana na podstawie przeprowadzonych badań etnologicznych z lokalną
społecznością Trok i jego okolic. Badania zostały przeprowadzone jesienią ubiegłego roku oraz
zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu "SMALL PIECES, BIG HISTORIES", z udziałem
studentów Etnologii i Antropologii kulturowej z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jedną z metod badań etnologicznych, jak wyjaśnił prowadzący, jest badanie poprzez przedmioty. „Rzeczy
są powiązane z ludźmi i poprzez rzeczy można dużo się dowiedzieć o właścicielach” – zaznaczył
Jarosław Vabalis.

Stosując tą metodę ekipa studencka spotkała się z wieloma zabawnymi sytuacjami. „Przyjechaliśmy i do
jednej wioski zapytaliśmy starszego pana, czy nie ma jakichś cennych rzeczy. To pan się wystraszył nie
nażarty i odpowiedział, że nie ma. Więc f aktycznie trzeba wiedzieć kogo i o co pytać” – wspominał
przygodę Vabalis.

Generalnie wszyscy bardzo miło wspominają ekspedycję etnologiczną. Wszyscy spotkali się z bardzo
serdecznym przyjęciem przez mieszkańców. „Mnie właśnie zaskoczyło, że ludzie w takich czasach, tak
spokojnie otwierali drzwi nieznajomym osobom” –podzieliła się wrażeniami jedna z uczestniczek
naukowej wyprawy.

Książka składa się z 9 rozdziałów, każdy artykuł napisały dwie osoby. Tylko jeden artykuł został napisany
przez cztery osoby. Praca liczy 187 stron. Sześć autorów książki należy do Klub Studentów Polskich na
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Litwie.

Podziel się:

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać
bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać
DELFI jako źródło.

http://pl.delfi.lt/

	Prezentacja publikacji naukowej „Wileńszczyzna: przedmioty - opowieści - refleksje”

