
 

Oddział Krakowski PTS i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
zapraszają na spotkanie naukowe i dyskusję w ramach cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE.  

W takcie spotkania wysłuchamy dwóch prezentacji: 
 

 
 

O życiu uchodźców 
 

Izabela Wagner, Collegium Civitas 
 
 

Po co ryzykować życie? Sytuacja syryjskich uchodźczyń i uchodźców w Libanie 
 

Inga Hajdarowicz, Instytut Socjologii UJ 
 
 
 
 

Spotkanie poprowadzi Patrycja Król, Instytut Socjologii UJ 
 
 
 

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 18:00  
na platformie Teams 

 
Link do spotkania 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3a9d62b1c234bcdb96e14f1f5d049e4%40thread.tacv2/1635515276040?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5139ea5-a0bd-4da4-98d9-0523ea9d9687%22%7d


 
 

Izabela Wagner (dr hab.) 

Etnografka i socjolożka badająca kariery artystów i ludzi nauki. Od 2016 także zajmująca się zjawiskiem uchodźctwa.  

Profesorka socjologii Collegium Civitas i badaczka (fellow) we francuskim Instytut Convergence Migration w Paryżu a także 

badaczka w Sophiapol  w Paris X Universite; aktualnie Fernand Braudel Fellow na wydziale Historii i Cywilizacji  

w European University Institut we Florencji. Doktorat broniła w 2006 roku w EHESS/The School for Advanced Studies in the 

Social Science w Paryżu, post-doc staż na Harvardzie w Departamencie Historii Nauk, habilitowała się w 2012 na 

Uniwersytecie Warszawskim a w 2016 była visiting scholar w The New School for Social Science w Paryżu. Dwukrotna 

beneficjentka Stypendium Kościuszkowskiego (2010/11 i 2016). Była visiting professor na Fudan University (Shanghai), 

Minho (Braga, Portugalia), Cagliari University i w Sapienzy (Włochy), EHESS/The School for Advanced Studies in the 

Social Science i Universytet Paris X (Paryż).  Autorka "Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich 

elit naukowych." (2011 Scholar), "Producing Excellence. Making of a Virtuoso" (2015, Rutgers UP) i "Bauman. Biography" 

(2020, Polity ). Książki jej ukazały się w tłumaczeniach w Chinach, Rosji, Brazylii i Korei. 

 

Abstrakt: 

Wystąpienie jest oparte o badania etnograficzne prowadzone w obozie dla uchodźców a następnie poza nim - we 

Włoszech i we Francji. Od czterech lat śledzone losy osób, które zostały uratowane przez aktywistów europejskich na 

Morzu Śródziemnym w 2016 roku. Są to badania uwzględniające metodę biograficzną - badanie longitudynalne, których 

podstawą jest śledzenie losów osób, które przebywały przez kilkanaście miesięcy w obozie. O ratowaniu, pomaganiu, 

przyjmowaniu, goszczeniu, dzieleniu się i otrzymywaniu, a przede wszystkim o uczeniu się od "nowych" Europejczyków - 

przede wszystkim o nas samych.  

 

Inga Hajdarowicz 

Socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich badaniach i działalności podejmuje tematy demokracji 

partycypacyjnej, inicjatyw oddolnych i ruchów feministycznych. Od początku “kryzysu migracyjnego” zaangażowana  

w działania inicjatywy Witajcie w Krakowie, mającej na celu przygotowanie gruntu dla mogących przybyć do Polski 

uchodźczyń i uchodźców, poprzez edukowanie mieszkanek i mieszkańców Krakowa na temat różnorodności 

oraz wolontariat na Szlaku Bałkańskim i na Bliskim Wschodzie. Aktualnie pracuje nad doktoratem dotyczącym oddolnych 

sposobów wsparcia syryjskich uchodźczyń w Libanie. 

 

Abstrakt: 

Sytuacja na granicy białorusko-polskiej rodzi coraz więcej pytań – o skuteczność prawa międzynarodowego,  

o człowieczeństwo, ale też o przyczyny desperacji osób, które wyruszają w tą niebezpieczną drogę. Sytuacja w kraju 

tymczasowego schronienia, z ograniczonym dostępem do legalizacji pobytu, edukacji czy pracy, daje proste odpowiedzi.  

O prekaryjnej sytuacji Syryjczyków i Syryjek w Libanie opowiem na podstawie prowadzonych od 2017 badań doktorskich.  

 

 

 
 


