
Warszawa, 09.02.2018 r. 
 

Zaproszenie do udziału w konferencji 
"Archeologia włókiennictwa w Polsce – nowe badania, nowi badacze" 

28 marca 2018 r., Warszawa 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, 
 
Narodził się pomysł zorganizowania spotkania poświęconego archeologii włókiennictwa, którego głównym 
celem byłoby przedstawienie przekroju badań, jakie prowadzone są obecnie przez polskich archeologów.  
 

Sądzimy, że osób zajmujących się szeroko rozumianą archeologią włókiennictwa, m.in. tekstyliami 
archeologicznymi, problemami ich konserwacji, odciskami tekstyliów, narzędziami włókienniczymi, 
organizacją produkcji włókienniczej, 'tekstylną archeologią eksperymentalną', czy nauczaniem o produkcji 
włókienniczej, jest w naszym środowisku coraz więcej i warto znaleźć platformę, która pozwoliłaby nam 
wszystkim na przedstawienie aktualnie prowadzonych badań i wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że 
formuła ogólnopolskiej konferencji o charakterze warsztatowym pozwoli nam się lepiej poznać i będzie 
korzystna dla rozwoju naszej specjalności, a może także ułatwi podejmowanie wspólnych badań i projektów 
w przyszłości. 

 
Konferencja "Archeologia włókiennictwa w Polsce – nowe badania, nowi badacze" odbędzie się w 

Warszawie, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dnia 28 marca 2018 roku. Nie 
przewidujemy opłaty konferencyjnej, ale musimy uprzedzić, że nie możemy zapewnić zwrotu kosztów 
podróży, ani zakwaterowania naszym prelegentom. 

 
Zapraszamy  gorąco do zgłaszania referatów, które przedstawią obecnie prowadzone badania lub 

zaawansowane plany projektowe. Ponieważ chciałybyśmy, żeby nasza konferencja miała charakter 
warsztatowy, planujemy 15 minutowe wystąpienia, ale rezerwujemy sporo czasu na dyskusję i wymianę 
myśli. Na zgłoszenia z krótkimi streszczeniami (ok. 250 słów) oczekujemy do 28 lutego 2018 r. 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na jeden z adresów mailowych organizatorek:  
Agaty Ulanowskiej –  a.ulanowska@uw.edu.pl,  
Magdaleny Woźniak –  mwozniak@iksio.pan.pl,   
lub Marty Żuchowskiej –  marta.zuchowska@uw.edu.pl.   
 
Program i książka abstraktów powstaną w początku marca i będą dostępne online na stronie WWW 
Instytutu Archeologii UW. 

Z wyrazami szacunku 
 
Organizatorki 

 
Agata Ulanowska, Magdalena Woźniak i Marta Żuchowska 
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