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Serdecznie  zapraszamy  Was  do  wzięcia  udziału  w  ogólnopolskiej,  ekspercko-

studenckiej konferencji naukowej, poświęconej zagadnieniu funkcjonowania cmentarzy w 

przestrzeni społecznej. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 października 2013 roku 

w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49.

Za  cel  konferencji  postawiliśmy  sobie  zebranie  i  zaprezentowanie  możliwości  i 

metod badawczych nekropolii. Zależy nam, abyście w toku dyskusji wraz z zaproszonymi 

ekspertami, w oparciu o własne doświadczenia, przyczynili się do stworzenia vademecum 

badacza nekropolii, wskazując na kierunki i metodologię postępowania w badaniach nad 

cmentarzami. Chcielibyśmy, aby pokłosiem konferencji był tom, w którym zebrane zostaną 

najistotniejsze  z  zaprezentowanych  referatów.  Tak  zredagowany  zbiór  –  w  naszym 

przekonaniu – będzie stanowił wymierną pomoc dla osób rozpoczynających badania nad 

cmentarzami. Będzie też jedną z niewielu pozycji o tej tematyce na rynku wydawniczym.

Konferencja  ma  też  na  celu  prezentację  dotychczasowego  stanu  badań  nad 

nekropoliami,  ukazując  tym  samym  zarówno  jego  wszechstronność,  dzięki 

interdyscyplinarności,  jak  również  rosnące  potrzeby  dalszej  eksploracji  na  wielu 

płaszczyznach  poznawczych.  Punktem  odniesienia  będzie  oczywiście  każdorazowo 

człowiek – członek zbiorowości, twórca i zarazem odbiorca wszystkiego, co ma związek z 

pojęciem cmentarza.

W specjalnie wydzielonej sekcji udział wezmą eksperci: zarówno naukowcy, jak i  

przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za 

ochronę i opiekę nad cmentarzami. Proponujemy Wam bierny (choć nie do końca) udział 

w owej sekcji – z możliwością zadawania pytań, udziału w dyskusji i przede wszystkim 

zdobywania  cennych  informacji.  Was  zaś  zapraszamy  do  wygłoszenia  referatów  w 

panelach  studencko-doktoranckich,  którym  przysłuchiwać  się  będą  eksperci,  dając  z 

pewnością cenne wskazówki.

Z  racji  interdyscyplinarnego  charakteru  konferencji  i  szerokiego  wachlarza 

możliwości  wynikających  tak  ze  złożoności  samego zagadnienia  cmentarza  jak  i  głębi 



semantycznej  pojęcia  społeczeństwa,  proponujemy  zwrócenie  uwagi  na  poniższe 

zagadnienia, z jednoczesną możliwością ich rozszerzania:

- sztuka sepulkralna – formy, klasyfikacja, ikonografia

- założenia cmentarno-parkowe, zieleń cmentarna i jej symbolika 

- praktyka konserwatorska: od badań studyjnych przez inwentaryzacje i ewidencje 

zabytków po  faktyczne  działania  restauracyjne,  renowacyjne,  zabezpieczające  - 

metodologia pracy, popularyzacja wyników; współpraca organów samorządowych z 

urzędami  ochrony  zabytków,  cmentarze  w  gminnych  ewidencjach  zabytków, 

wpisane do rejestrów zabytków

- rola inicjatyw lokalnych w ochronie i opiece nad cmentarzami

- problematyka prawna związana z cmentarzami

- pamięć historyczna a polityka – „niewygodne” cmentarze na przestrzeni dziejów 

(m.in.: cmentarze wojenne, cmentarze na „Ziemiach Odzyskanych”, Kresach II RP 

itd.)

- zagadnienia związane z obrządkiem pogrzebowym

- cmentarze obrazem różnic kulturowych, konfesyjnych, narodowościowych

- inskrypcje, sygnatury.

 

Poza  częścią  teoretyczną  proponujemy  Wam  wzięcie  udziału  w  –  niezwykle 

interesujących  –  wydarzeniach  towarzyszących  konferencji.  Przede  wszystkim  w 

warsztatach poświęconych badaniu cmentarzy, które odbędą się na jednej z wrocławskich 

nekropolii.  Poprowadzą  je,  mogący  poszczycić  się  ogromnym  dorobkiem  w  pracy  na 

cmentarzach  południowo-wschodniej  Polski  oraz  pogranicza  polsko-ukraińskiego, 

członkowie Stowarzyszenia „MAGURYCZ” – Szymon i  Filip  Modrzejewscy.  Wezmą oni 

również czynny udział w panelu eksperckim. Warsztaty poruszą  m.in. takie kwestie jak: 

inskrypcje  nagrobne,  techniki  i  rzemiosło  wykonywania  nagrobków,  inwentaryzacja 

założeń cmentarnych, opis historycznosztuczny nagrobków. 

 

W  warsztatach  przewidujemy  również  możliwość  udziału  osób,  które  nie  będą 

zainteresowane czynnym udziałem w panelach konferencyjnych!

 

Organizujemy też wycieczkę na Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej we Wrocławiu 

–  Muzeum  Sztuki  Cmentarnej.  Naszym  przewodnikiem  będzie  dr  Maciej  Łagiewski  – 

dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, znawca historii stolicy Dolnego Śląska, a także 

http://m.in/
http://m.in/


wrocławskich Żydów. 

 

Planujemy również organizację debaty poświęconej  cmentarzom wrocławskim (a 

także szerzej: nekropoliom Ziem Zachodnich i Północnych) i ich losom po 1945 roku.

 

O szczegółach będziemy informować już wkrótce!

Szczegóły  dotyczące  zgłoszeń  znajdziecie  na  stronie  konferencji: 

http://cmentarzewroclaw.blogspot.com/,  czekamy na nie  do 6 października 2013 r.,  do 
północy!  Warunkiem  rozpatrzenia  zgłoszenia  będzie  dołączona  do  niego  opinia 

pracownika naukowego (przynajmniej w stopniu doktora) o referencie.  Pod powyższym 

adresem  odpowiemy  Wam  również  na  wszelkie  pytania  i  niejasności  (prosimy  o 

informację, jeżeli będziecie mieli problem z pobraniem zgłoszenia). Opłatę konferencyjną – 

ze względu na m.in. planowaną publikację – przewidujemy w wysokości 100 zł (może ona 

jeszcze ulec zmianie).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury: 

http://sknodk.blogspot.com/;  a  także  śledzenia  wydarzenia  na  fb: 

https://www.facebook.com/events/188823327944337/. W załączniku plakat konferencji, a 

także zgłoszenie, które można pobrać również ze strony konferencji!

 

Zapraszamy do Wrocławia!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego – Piotr Zubowski
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