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LUBLIN…



KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II



OPOWIEŚĆ O ANTROPOLOGII PLAN

Wprowadzenie

1. Czym jest antropologia?

2. Podziały dyscypliny

3. Ku antropologii stosowanej

4. Studia antropologii stosowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

a) geneza i cele

b) dla kogo te studia?                                 

c) program studiów

d) warunki przyjęcia

e) profil absolwenta

e) praktyki, staże, praca



CZYM JEST ANTROPOLOGIA?

Antropologia to studium o tym, co czyni nas ludźmi.

Antropologowie próbują rozumieć różne aspekty ludzkiego 

doświadczenia (holizm).



facebook/AppliedAnthropologyKul



ANTROPOLOGOWIE

rozważają…

*   przeszłość, aby zobaczyć, jak grupy ludzkie żyły tysiące lat temu i co było dla nich ważne… 

*    co stanowi nasze biologiczne ciało, genetykę, kości, odżywianie i zdrowie… 

*    kiedy są społeczeństwem… co i w jakim celu tworzyli, 

*    jak rozumieć interakcje społeczne (z rodzinami, przyjaciółmi), 

*    porównują ludzi z biologicznymi „krewniakami”, 

*    badają sposoby ubierania się i komunikacji w różnych społecznościach, jak różne grupy 

społeczne spożywają posiłki, jak je przygotowują i dzielą się nimi. 



• Badają, jak produkcja żywności i jej dystrybucja realizuje się w życiu społeczności mniejszych 

oraz większych (globalnie i środowiskowo), np. że głód panujący w świecie nie jest 

problemem produkcji, lecz problemem granic społecznych ograniczających ich podział, 

dystrybucję

• (autor: indyjski noblista z 1998 r. Amartya Sen:

The Idea of Justice, Harvard University Press 2009).

Antropologowie wykorzystują tę wiedzę, by zrozumieć 

własne społeczności i co czyni nas wyjątkowymi 

istotami..



SUBDYSCYPLINY ANTROPOLOGII (WG AAA)

Wszyscy antropologowie koncentrują się na wyjaśnieniu

różnic i podobieństw w ludzkich społecznościach, we 

wszystkich miejscach i czasach.



1.  ARCHEOLOGIA

1. Archeologowie studiują ludzką kulturę 

przez pośrednictwo artefaktów.

2. Odtwarzają początki rzeczy, ich wzorce

i narzędzia, aby uczyć się o ich codziennym życiu. 

3. Antropologowie analizują kości ludzkie, zęby, aby 

uzupełnić informacje o ludzkich dietach, kryzysach, 

zarazach, które przetrwali lub nie przeżyli…



2.  BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY

a) Antropologowie biologiczni (fizyczni) dążą do zrozumienia, 

jak ludzie dostosowują się do różnych środowisk, co jest przyczyną ich kryzysów

i zbyt wczesnych śmierci i jak ludzie ewoluowali z innych zwierząt.

b) Interesują się, jak biologia i kultura współpracują

w codzienności ludzi (T. Ingold).

c) Antropologowie biologiczni pokazują, kiedy ludzie 

biologicznie różnią się między sobą i jak różnią się w swoich zachowaniach. 

Wniosek na dziś: ludzie różnią się między sobą mniej

niż się spodziewamy: więcej jest podobieństw niż różnic.



3. SOCIAL-CULTURAL ANTHROPOLOGY

• Wyjaśniają, jak żyją ludzie w różnych miejscach i jak rozumieją świat.

• Co jest ważne w ludzkim myśleniu i jakie prawa stosują, co robią i jak reagują w kontaktach 

społecznych. 

• Antropologowie słuchają różnych głosów i biorą pod uwagę różne punkty widzenia, aby 

zrozumieć, jak społeczności różnią się i co mają wspólnego. 

Najlepszym sposobem do uczenia się 

o społecznych kryzysach i kulturach 

jest współuczestniczenie

(badania terenowe/fieldwork – B. Malinowski i funkcjonalizm)



4. LINGUISTIC ANTHROPOLOGY

• Antropologowie lingwistyczni badają różne sposoby 

ludzkiej komunikacji na całym świecie. 

• Interesują się, w jakich relacjach pozostaje język do naszego postrzegania świata i jak sposoby 

postrzegania odnoszą się wzajemnie do siebie. 

• Jak język funkcjonuje w różnych formach i jak zmieniało się to w procesie dziejowym. 

Dla antropologów lingwistycznych język i komunikacja są kluczowe dla zrozumienia, jak 

tworzymy społeczność i kulturę.



ANTROPOLOGIA 

STOSOWANA / PRAKTYCZNA / ZAANGAŻOWANA

Każda subdyscyplina antropologii może być stosowana

Antropologowie stosowani rozwiązują realne światowe i lokalne problemy

„Praca dla antropologów stosowanych w ostatnim czasie wykazuje silny

wzrost i atrakcyjność”



IDEA „GOOD LIFE”

• Praca antropologów wspomaga rozwój  badań nad partnerstwem, potrzebami ekonomicznymi, 

funkcjonowaniem polityki, w rozwijaniu nowych edukacyjnych programów, osiąganiu wiedzy na temat 

historii małych społeczności, w prowadzeniu usług zdrowotnych i innych aktywności, rozstrzygania o 

przyczynach i konsekwencjach kryzysów naturalnych i kulturowych, a także o ludzkich prawach w 

wymiarze globalnym.

Antropologowie reflektują znaczące problemy dnia dzisiejszego…

… aby POPRAWIĆ ŻYCIE jednostki i społeczeństw („dobrostan” i np. 

Aborygeni)



ANTROPOLOGIA  - GENEZA

• 2 połowa XIX oraz początek XX wieku

• Przyczyna: instytucjonalizacja kolonii polityczno-ekonomicznych

• Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy

• USA pionierzy „Dzikiego Zachodu” – „ginące plemiona” - E. Curtis

„In the eyes of the Great Spirit, all life is to be honored and celebrated” (Veronica Tiller, Apache)



…  pozwól o Panie...                  

żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia 

a nade wszystko żebym był pokorny 

to znaczy ten który pragnie źródła 

dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny 

a jeśli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony 

na zawsze i bez wybaczenia…



WIĘCEJ INFORMACJI:

• http://www.philosophy.kul.pl/anthropology/

• http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/antropologia-stosowana/

• http://www.kul.pl/antropologia-stosowana,art_82164.html

• https://www.facebook.com/AppliedAnthropologyKul

• e-mail:  antropologiastos@lublin.kul.pl

Autor prezentacji:     dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL

kawalec@kul.pl
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