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Monika Baer, antropolożka społeczno-kulturowa, pracuje na stanowisku adiunk-
ta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki płci/seksualności, społeczeń-
stwa obywatelskiego, aktywizmu, polityczności oraz uwarunkowań wytwarza-
nia wiedzy przede wszystkim w kontekście środkowo-wschodniej Europy. Jest 
autorką książek Women’s Spaces: Class, Gender and the Club. An Anthropological 
Study of the Transitional Process in Poland (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego 2003) oraz Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii 
(Uniwersytet Wrocławski 2014). Współredagowała (z E. Pakszys) Obszary kultur 
kobiecych w badaniach płci/rodzaju (Wydawnictwo Humaniora 2003), (z M. Lizu-
rej) Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce (Ofi cyna Wydawnicza „Arbo-
retum” 2007) oraz (z A. Kościańską) Antropologię płci i seksualności. Perspektywy 
marginalne (numer specjalny „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, nr 1/20, 2014).

Marcin Brocki, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych, w tym 
trzech książek autorskich, i redaktor pięciu kolejnych. Zainteresowania badawcze 
ogniskuje wokół problematyki antropologii komunikacji, teorii i metodologii ba-
dań antropologicznych oraz problematyki zmian społecznych i kulturowych. 

Konrad Górny, antropolog, pracuje w Katedrze Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził badania terenowe na pograniczu 
polsko-ukraińskim, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jego zainteresowania na-
ukowe dotyczą etnologii społeczności lokalnych, procesów kreowania tożsamości 
regionalnej, historii i współczesności etnologicznych badań kultur pozaeuropej-
skich oraz antropologii fi lmu. 

Ewa Kruk, antropolożka kulturowa, niderlandystka.

Mirosław Marczyk, pracuje w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na proce-
sach konstruowania nowych tożsamości i funkcjonowania społeczności lokalnych 
na terenie Dolnego Śląska. Zajmuje się również historią polskiej etnologii, wybra-
nymi zagadnieniami dotyczącymi kultur typu ludowego, zwłaszcza procesami ich 
dawnego kreowania oraz współczesnej mityzacji.
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Marek Pawlak, antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kul-
turowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz Centrum Badań Mi-
gracyjnych (CeBaM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. W swojej pracy naukowej sku-
pia się głównie na zjawisku migracji transnarodowej, polityce tożsamości, emo-
cjach i afektach. Prowadzi wielostanowiskowe badania etnografi czne dotyczące 
polskich migracji, w tym doświadczeń i temporalności kryzysu ekonomicznego 
w Islandii oraz klasy społecznej, płci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki 
w Norwegii. W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ukazała się jego książka Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w ży-
ciu polskich migrantów w Norwegii.

Petr Skalník, profesor emerytowany, był starszym wykładowcą w Katedrze Nauk 
Politycznych Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu w Hradec Králové w Repub-
lice Czeskiej. Do niedawna był także profesorem nadzwyczajnym w Katedrze
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W ciągu swo-
jej długoletniej kariery naukowej prowadził zajęcia w uniwersytetach na czterech 
kontynentach. Obszarem jego badań i zainteresowań naukowych pozostają an-
tropologia polityczna i afrykanistyka. Jest redaktorem ponad dwudziestu książek 
i autorem ponad stu artykułów naukowych, rozdziałów w tomach zbiorowych 
i innych publikacji naukowych. Był także ambasadorem Czech w Libanie.  
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