
CfP: Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: 

źródła, metodologia, polityka. 

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe.

Organizatorzy: 
Fundacja Gender Center oraz Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” 
w Instytucie Badań Literackich PAN

Data i miejsce: 
4 – 6 listopada 2015, Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015

Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” afiliowany przy Instytucie Badań Literackich 
PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają do przysyłania zgłoszeń na interdyscyplinarne 
warsztaty naukowe pt. „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, 
metodologia, polityka”.

W badaniach nad historią i kulturą kobiet metoda biograficzna, polegająca na wykorzystywaniu 
dokumentów osobistych do analizowania postaw, zachowań i procesów społecznych, stanowiła 
od początku potężne narzędzie polityczne w walce z niewidzialnością kobiet w dziejach ludzkości: 
niewidzialnością rozumianą wieloaspektowo – jako zarówno niedokumentowanie wkładu 
kobiet w życie społeczne i polityczne, niedobór badań i statystyk dotyczących sytuacji kobiet 
w różnych momentach historycznych, jak i nieobecność kobiet oraz ich doświadczeń we współ-
czesnych narracjach o przeszłości. Na fali rewizjonizmu historycznego, zapoczątkowanego przez 
przełom 1989 roku, metoda biograficzna przeżyła w Polsce renesans i dziś coraz częściej sięgają 
po nią przedstawiciele i przedstawicielki różnych dziedzin, a także autorzy i autorki literatury 
popularnej, np. reportaży historycznych czy wspomnień. W związku z tym potrzebna wydaje 
się krytyczna refleksja nad sposobami wykorzystywania perspektywy biograficznej w badaniach 
nad historią i kulturą kobiet.

Badaczki i badaczy zajmujących się szeroko rozumianą historią i kulturą kobiet, wykorzystujących 
w swej pracy dokumenty osobiste (pamiętniki, dzienniki, autobiografie, listy, notatki, relacje 
mówione) oraz metodę biograficzną, zapraszamy do nadsyłania artykułów: zarówno empirycznych, 
stosujących perspektywę biograficzną w praktyce, jak i teoretycznych, podejmujących refleksję 
nad metodami badań i statusem uzyskiwanej wiedzy. 



Tematy poruszane w artykułach mogą odnosić się między innymi do następujących kwestii: 

- relacje między narracjami kobiet a dominującymi dyskursami: w jakich punktach dokumenty 
osobiste kobiet reprodukują dominujące dyskursy płci, seksualności, klasy, rasy, narodowości, 
wyznania itd., a kiedy i na jakich zasadach mogą stać się przestrzenią subwersji, buntu, rewolucji?; 

- transformacyjny potencjał historii kobiet: jak pisać historię kobiet, aby mogła ona przedefiniować 
dotychczasową wizję przeszłości, a nie stanowić jedynie dodatek do historii politycznej?;

- granice tego, co możliwe do wypowiedzenia: o czym kobiety piszą chętnie, o czym milczą, 
a o czym mówią nie wprost, między wierszami? Jak czytać to milczenie?;

- konstrukcje podmiotowości kobiet w tekstach osobistych publikowanych i niepublikowanych;
- polityka gromadzenia i opracowywania dokumentów osobistych kobiet: zasady gromadzenia 

archiwów kobiet oraz opracowywanie formalne i rzeczowe archiwów osobistych kobiet – prze-
pisy a praktyka.

Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatów, dyskutować będziemy o nowych tekstach, 
a więc takich, nad którymi autorki i autorzy aktualnie pracują – mogą to być artykuły, fragmenty 
rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp. (także w tzw. wersji roboczej). Warsztaty odbywać 
się będą w grupach tematycznych i składać się będą z prezentacji uczestników, uwag komen-
tatorek/komentatorów i grupowych dyskusji nad artykułami. Każdy dzień otwierać będzie 
dodatkowo wykład uznanej badaczki stosującej metodę biograficzną w swojej pracy naukowej 
i reprezentującej kolejno historię, socjologię i literaturoznawstwo. 

Przewidziana jest publikacja artykułów nadesłanych na warsztaty.

Harmonogram:

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 500 słów) prosimy wypełnić pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/1ipsPUDz0srDQiRMZmrr7ttmKKuhWKKW_Gc8R68ktHto/viewform

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona 
do 30 czerwca 2015 roku.

Termin nadsyłania gotowych tekstów: 1 października 2015 roku

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: 
warsztaty.historiakobiet@gmail.com

W imieniu organizatorów:

mgr Weronika Grzebalska
dr Agnieszka Mrozik
mgr Monika Rynkowska

Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków 
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN). 


