
Biogramy

Natalia Bloch, antropolożka, profesorka UAM, pracuje w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kończy staż FUGA w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje 
się antropologią mobilności – uchodźstwa, migracji i turystyki – zwłaszcza w kon-
tekście postkolonialnym, oraz wyzwaniami metodologicznymi, które z tymi zagad-
nieniami się wiążą. Prowadzi badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród 
pracowników nieformalnego sektora turystycznego w Indiach, jest też zaangażowa-
na w projekty migracyjne w Polsce. Jest autorką dwóch monografii (Bliscy nieznajo-
mi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach oraz 
Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach), współ-
redaktorką książek poświęconych tematyce migracyjnej (Od gości do sąsiadów oraz 
Nie dość użyteczni) i zbiorów reportaży antropologicznych (Sztutowo/Stutthof. Gdzieś 
pomiędzy plażą a obozem oraz Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci 
migracyjnej). Publikowała w takich czasopismach, jak „Critical Asian Studies”, „Jour-
nal of Refugee Studies”, „Annals of Tourism Research”, „Anthropological Notebooks” 
czy „Transfers”. Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
młodych wybitnych naukowców, grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na publikację 
rozprawy doktorskiej w serii Monografie FNP oraz nagrodę „Badanie antropologiczne 
roku 2017” Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Anna Drożdż, associate professor of humanities in the discipline of culture and religion 
sciences, ethnologist and anthropologist, research and teaching at the University of 
Silesia. Co-author of publications on rural culture and its transformations, populari-
zer of public knowledge about the culture of Polish villages. For many years she has 
been associated with archive of the Polish Ethnographic Atlas. She is a member of the 
Cieszyn branch of the Polish Ethnological Society and part of the editorial board of the 
magazine „Národopisný věstník”, among others.

Łukasz Kaczmarek, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. 
Jego zainteresowania badawcze dotyczą konstruowania tożsamości i wyobrażeń 
oraz relacji władzy i mobilności społecznej, zwłaszcza w kontekście postkolonialnym 
i postsocjalistycznym. Prowadził badania etnograficzne na Fidżi (2000–2008) i na Ja-
majce (2009–2013) oraz, wspólnie z Pawłem Ładykowskim, na pograniczu polsko-
-niemieckim w okolicach Szczecina (2010–2012). Obecnie kontynuuje badania te-
renowe wśród polskich migrantów w Irlandii rozpoczęte w ramach projektu NCN 
„Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej dia-
spory w Europie Zachodniej” (2015–2018, kierownik Aleksander Posern-Zieliński). 


