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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Naukowej IEiAK

Dnia 30.10.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW, w związku z propozycją przenosin Instytutu do nowej siedziby przy ulicy Oboźnej 8
("Dom Kupców").
W pierwszej części posiedzenia Rady uczestniczył prof. Nowakowski, dyrektor
Instytutu
Archeologii. Przedstawił potencjalne korzyści związane ze zmianą lokalizacji, powołując się na
wcześniejsze doświadczenia Instytutu Archeologii (przeprowadzka z tzw. starych baraków przy ulicy
Żwirki i Wigury do odrestaurowanej Szkoły Głównej) oraz zwrócił uwagę na działania władz
Uniwersytetu zmierzające do koncentracji kierunków humanistycznych w obrębie głównego korpusu
UW. Ponadto wskazał na możliwość pozyskiwania środków na przeprowadzkę w ramach
planowanych obchodów 200-lecia istnienia Uniwersytetu oraz wyraził zadowolenie z ewentualnej
bliskości sąsiedzkiej instytutów Archeologii i Etnologii (dawniej wspólna siedziba w budynku przy ul.
Hożej oraz wspólna podstawa programu kształcenia studentów w latach 60. XX w.).
W drugiej części posiedzenia członkowie Rady podjęli dyskusję na temat zmiany lokalizacji.
W trakcie dyskusj i wskazano pozytywne i negatywne aspekty przeprowadzki. Do pozytywów należą:
zwiększenie metrażu, ułatwiona komunikacja z dziekanatem Wydziału oraz władzami rektorskimi,
atmosfera uniwersytecka, łatwiejsza komunikacja w obrębie wydziałów (uczestnictwo studentów w
zajęciach z lektoratów, potencjalna możliwość uzyskania wspólnego grantu z Wydziałem Polonistyki
na przeprowadzenie remontu budynku, ewentualna (w przyszłości) zamiana "Domu Kupców" przy
Oboźnej 8 (proponowana lokalizacja) i dotychczasowej siedziby przy ul. Żurawiej 4. Aspekty
negatywne: absolutny brak funduszy Wydziału na przeprowadzenie generalnego remontu budynku
nowej siedziby, nieuregulowany stan własności prawnej nowej siedziby (budynek nie jest własnością
UW - jest dzierżawiony od "Kupców"), konieczność ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją
budynku oraz ewentualnymi remontami, groźba utraty zasobów bibliotecznych, brak odpowiednich sal
seminaryjnych.

Rada Naukowa postanowiła nie podejmować żadnej decyzji w związku ze zbyt krótkim terminem,jaki
wyznaczyła pani dziekan (23.10-04.11) i upoważniła przewodniczącą do przygotowania pisemnej
odpowiedzi w sprawie propozycji przeprowadzki.
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