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DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII,
NOWEJ ZELANDII I OCEANII

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii powstało na zebraniu
założycielskim w czerwcu 2008 r., a jego oficjalna rejestracja miała miejsce w listo-
padzie 2008 r. Jednym z podstawowych celów towarzystwa jest integracja środowi-
ska naukowego zajmującego się tematyką regionu Australii i Oceanii. Dotyczy to
badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, którzy chcą aktywnie populary-
zować wiedzę na temat tej części świata zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Planowana jest współpraca z zagranicznymi badaczami, a także ośrodkami nauko-
wymi oraz instytucjami zainteresowanymi popularyzacją wiedzy na temat tego re-
gionu. Prezesem towarzystwa jest Dariusz Zdziech, doktorant Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W opracowaniu jest strona internetowa, w zamy-
śle dwujęzyczna – w języku polskim i angielskim: www.anzora.org („anzora” to
akronim od Australia, New Zealand, Oceania Research Association). Na stronie tej
zainteresowani regionem Australii i Oceanii znajdą szereg informacji naukowych
i popularnonaukowych, a także aktualności dotyczących tej części świata. W stadium
prac przygotowawczych jest biblioteka towarzystwa, a katalog zbiorów docelowo
będzie dostępny także w internecie.

W dniach 5–6 grudnia 2008 r. stowarzyszenie zorganizowało w Krakowie pierwszą
ogólnopolską konferencję naukową poświęconą kulturze Nowej Zelandii. Sesję przy-
gotowano przy współpracy z Ambasadą Nowej Zelandii w Polsce, Instytutem Historii
UJ, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bibliote-
ką Jagiellońską, Towarzystwem Doktorantów UJ oraz Sekcją Historii Australii i Oce-
anii Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Honorowym gościem konferencji
była JE dr Penelope Ridings, ambasador Nowej Zelandii w Polsce.

W trakcie obrad wysłuchano kilkunastu referatów badaczy z różnych ośrodków na-
ukowych: Krakowa, Gdańska, Warszawy, Katowic i Piotrkowa Trybunalskiego. Sesji
towarzyszyły wystawa fotografii poświęconych kulturze Nowej Zelandii oraz pokaz
filmów nowozelandzkich poparty naukowym komentarzem znawców tematu. Ucztę
dla ducha wspaniale dopięła uczta dla ciała, w postaci kilku specjałów kuchni nowo-
zelandzkiej zakropiona tamtejszym winem.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy i zaproszeni goście złożyli kwiaty na gro-
bach żołnierzy nowozelandzkich pochowanych w kwaterze żołnierzy Commonwealthu
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wszystkie zaprezentowane w toku obrad referaty zostaną opublikowane w pierw-
szym tomie zeszytów Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii.
Zespół redakcyjny dołoży starań, by tom ten (podobnie jak i kolejne) mógł ukazać się
równolegle w języku polskim, jak i angielskim, co pozwoli na dotarcie do znacznie
szerszego grona zainteresowanych odbiorców.
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