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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:
20 IV 2015, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po wystawie Olga 
Boznańska (1865-1940) oprowadzi kurator Renata Higersberger 

23 IV 2015, godz. 15.00 – Spotkanie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawę Andrzej Wróblewski: 
Recto/Verso. 1948-1949/1956-1957 przedstawi Szymon Maliborski 

28 IV 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki Wojciech Brzega, Żywot górala poczciwego. 
Spojrzenie po latach autorstwa Michała Jagiełło i Anny Micińskiej, opublikowanej przez Wydawnictwo 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2014 r. 

5 V 2015, godz. 17.00 – Spotkanie założycielskie Klubu Historii i Kultury Wina przy Oddziale 
Warszawskim SHS. W tym roku minie 500 lat od przyjazdu Fukierów do Polski. Obecny wzrost 
zainteresowania w Polsce winem koncentruje się przede wszystkim na jego walorach degustacyjnych. 
Brak w kraju ośrodka, który zajmowałby się analizą wina jako złożonego zjawiska kulturowego 
(sympozjon, wino a teatr, literatura, muzyka, ikonografia wina, obyczaj, kultura stołu, handel, turystyka, 
uprawa, rzemiosło na potrzeby wina, itp.) albo przynajmniej byłby miejscem systematycznej prezentacji 
wyników badań. Fakt, że siedziba SHS znajduje się w kamienicy fukierowskiej z pamiątkami po rodzinie
Fukierów skłonił grupę członków Stowarzyszenia do zaproponowania powołania Klubu Kultury Wina. 
Zapraszamy na spotkanie założycielskie, na którym przyjmiemy program działania klubu. 

12 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki „Pióro na wodzie” Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i
studia dedykowane Jego pamięci, pod redakcją dr Anny S. Czyż i prof. dr hab. Krystyny Moisan-
Jabłońskiej wydanej przez SHS, Warszawa 2015 r. 

19 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny autorstwa
dr Moniki Kuhnke i Włodzimierza Kalickiego poświęconej wojennym i powojennym losom zabytków na 
terenie Polski, Wydawnictwo Agora, 2014 r. 

25 V 2015, godz. 12.00 – dr Małgorzata Szafrańska, Powrót ogrodu Zamku Królewskiego w 
Warszawie. Spotkanie w Sali Konferencyjnej SHS. Po wykładzie odbędzie się oprowadzanie po 
ogrodzie przy Zamku Królewskim 

29 V 2015, godz. 17.00 – Spotkanie inicjujące działalność Sekcji Mediewistycznej im. prof. Kingi 
Szczepkowskiej-Naliwajek przy Oddziale Warszawskim SHS. Część pierwsza (organizacyjna) – 
Wspomnienie o Pani Profesor; Prezentacja aktualnych problemów i projektów badawczych w polskich 
badaniach nad sztuką średniowieczną; Określenie celów i zadań sekcji.
Część druga (naukowa): godz. 18.30 – Krzysztof Czyżewski, Dariusz Nowacki, dr hab. Marek Walczak,
Agata Wolska, Skarbiec kościoła Mariackiego w Krakowie. Wprowadzenie do problematyki 
badawczej. 

23 VI 2015, godz. 17.00 – dr Irina Obuchowa-Zielińska, Jurij Annenkow znany i nieznany 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
24 IV 2015, godz. 18.00 – dr Krzysztof Trojanowski, „Wyglądam jak chłopak, i to bardzo młody!”. 
Spodnie w modzie damskiej w dwudziestoleciu międzywojennym 

15 V 2015, godz. 18.00 – Karolina Krzywicka, Szale kaszmirskie – orientalne inspiracje w modzie 
europejskiej 

22 V 2015, godz. 18.00 – Maria Brodzka-Bestry, Stroje artystek zajmujących się tkaniną. Z 
albumów rodzinnych 

11 VI 2015, godz. 18.00 – dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystycznych 
twórców z Azji Wschodniej 

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA
18 V 2015, godz. 11.00 – Spotkanie w Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Otwocku Wielkim. Dr 
Anna Feliks zaprezentuje zbiory Muzeum. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu 
proszone są o wcześniejszy kontakt z Anną Kostrzyńską-Miłosz drogą mailową anna.kostrzynska-
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milosz@ispan.pl Szczegóły dojazdu do Muzeum w Otwocku Wielkim na stronie www.otwock.mnw.art.pl
  

12 VI 2015, godz. 10.00 – Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS wraz z Katedrą Kultury Artystycznej w
Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje konferencję 
Zagrabione – odzyskane. Wojenne i powojenne losy dzieł sztuki na terenie Mazowsza. 
Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie 
(Rynek St. Miasta 27). Szczegółowy program sesji opublikowany zostanie na stronie internetowej SHS 
w połowie maja br. 

Tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja SHS Historia sztuki na co dzień odbędzie się
w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. Organizatorzy zapraszają do refleksji nad społecznym 
funkcjonowaniem naszej dyscypliny: Dzieła sztuki i biografie artystów należą do najczęściej 
eksploatowanych tematów literatury czy filmu. To za ich pośrednictwem, a także za pośrednictwem 
popularnych programów telewizyjnych, wiedza o sztuce dociera do szerokich rzesz konsumentów 
kultury masowej. Warto więc zastanowić się, jaki jest ten obraz i jaki wpływ wywiera na recepcję sztuki. 
Bohaterami kultury masowej bywają także historycy sztuki, dlatego należy zastanowić się również nad 
funkcjonującymi na ich temat stereotypami. Coraz większe znaczenie, także gospodarcze, zyskuje 
współcześnie „kultura czasu wolnego”, w tym swoiście pojęta konsumpcja dóbr kultury, a zatem 
pośrednio także dokonań historii sztuki i historyków sztuki. Pojawia się więc pytanie, na ile te ostatnie 
są w tym masowym obiegu przyswajane. Daje się bowiem zauważyć proces rozchodzenia się produkcji
wydawniczej na potrzeby turyzmu i naukowej historii sztuki. Warto także zastanowić się czy jest to 
proces zaawansowany i nieuchronny? Osobnym, niezwykle ważnym problemem jest wreszcie miejsce 
wiedzy o sztuce w programach nauczania na poszczególnych szczeblach edukacji. Propozycje 
wystąpień wraz ze streszczeniem (do 2 tys. znaków) oraz informacją o autorze prosimy nadsyłać
do dnia 30.04. 2015 r. na adres: shspoz@shs.poznan.pl 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LX Konkurs im. ks.
prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs
obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2015) lub w roku poprzedzającym (2014). 
W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data 
jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są 
rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem. 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do siedemnastej edycji nagrody 
im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XV Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-
Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o 
objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom 
naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. 
Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace 
anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 
września br. w biurze O/W SHS 

Informujemy, że Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje 15 kwietnia br. sesję naukową 
towarzyszącą wystawie Olga Boznańska (1865-1940). Wydarzenie przypada w dniu 150-tej rocznicy 
urodzin artystki. Założeniem sesji jest ponowne przyjrzenie się twórczości artystki z akcentem 
położonym na biografię artystki. Sesja odbędzie się w Sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie 
w godzinach: 9.00 do 16.00, następnie od 17.00 do 20.00 w gmachu Zachęty. Dokładny plan sesji na 
stronie internetowej MNW. 

Informujemy, że Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu organizują międzynarodową 
konferencję naukową Stanisław Lem – wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. 
Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej, która 
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 X 2015. Propozycje referatów (czas wystąpienia 20 min.), 
streszczenie do 1800 znaków wraz z notą biograficzną (afiliacja, tytuł naukowy, zainteresowania 
badawcze) należy nadsyłać do 30 VI 2015 r. na adres: ajaro@op.pl 

Informujemy, że Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zamek w Łańcucie, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizują 
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konferencję naukową: Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w 
czasach nowożytnych. Obrady odbędą się w dniach 25-26 września 2015 r. w sali balowej Muzeum-
Zamku w Łańcucie. Celem konferencji jest wszechstronne poznanie dziedzictwa kulturowego dawnych 
ziem południowo-wschodniej Rzeczypospolitej, którego twórcami byli artyści włoscy oraz pogranicza 
włosko-szwajcarskiego w czasach nowożytnych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej 
lub listowej do dnia 15 kwietnia wraz z abstraktem (maks. 1800 znaków) na adres sekretariatu Komitetu
Organizacyjnego: Karolina Chomiczewska, e-mail: karolina.hulek@o2.pl lub na adres Oddziału 
Rzeszowskiego SHS. 

Informujemy, że w dniach 16–18 lipca 2015 r. w Gostyniu (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. 
Filipa Neri) odbędzie się konferencja: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach 
skasowanych podczas Kulturkampfu. (W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach 
zakonnych z 31 V 1875 r.). Organizatorem konferencji jest projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, 
inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280), współorganizatorami Wrocławskie Towarzystwo Miłośników 
Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Propozycje tytułów referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.) należy nadsyłać 
na adres e-mail: derwich@gmail.com do 30 kwietnia 2015 r. Opłata konferencyjna:150 zł. 

Informujemy, że w dniach 20-21 października 2015 r. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia
Historyków Sztuki zapraszają na konferencję pt. Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy 
nowożytne, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. Opłata konferencyjna: 400 zł. 
Zgłoszenia i szczegóły: piotr.rosinski@ujk.edu.pl oraz karolina.wicha@ujk.edu.pl 

Informujemy, że w dniach 16-18 listopada 2015 r. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i 
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu organizują konferencję: Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych w latach 1945-1981. Szczegółowe informacje:ziemie.odzyskane2015@gmail.com . 

Z uwagi na koszt tradycyjnej korespondencji papierowej oraz przede wszystkim wydłużający się
czas jej dostarczania, zwracamy się do członków O/W SHS posiadających adresy mailowe z 
uprzejmą prośbą, o podanie swojego adresu e-mail (przesłanie go na adres O/W SHS: ow.shs@shs.pl) 
by móc odbierać komunikaty pocztą elektroniczną. 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich; podajemy nowy numer
konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. 
Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br. Bank 
Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929 

Na nadchodzący czas letniego wypoczynku Zarząd O/W SHS życzy Koleżankom i Kolegom dobrej 
pogody i wielu wrażeń na wakacyjnych szlakach. Na nowe sesje, wykłady i spotkania naukowe 
zapraszamy w październiku. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca do końca września br. 
Biuro O/W SHS oraz Biblioteka SHS im. Jana Białostockiego, będą czynne codziennie w 
godzinach 9.00-15.00. 

  

Za Zarząd                                             

dr Monika Kuhnke                                 

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS 
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