
OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH UMK W TORUNIU 
 
GABINET ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH: W gabinecie zgromadzono ponad tysiąc 
przedmiotów wykonanych z metali, drewna, gliny, kości i poroża, związanych z różnymi aspektami 
życia codziennego społeczności pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych. Główną 
ekspozycję stanowią uporządkowane chronologicznie zabytki. Najstarsze pochodzą sprzed 100 tys. 
lat, najmłodsze zaś końca XVIII wieku. W swoich założeniach gabinet, poza funkcją sali ćwiczeniowej 
dla studentów archeologii, ma być również przeznaczony do zwiedzania przez szersze grono 
odbiorców, zwłaszcza młodzież szkolną. Umożliwi to młodemu pokoleniu poszerzenie wiedzy 
dotyczącej najstarszych dziejów ziem polskich, w tym naszego regionu.  
1. Dzieje człowieka od epoki kamienia do dziś  
2. Dzieje człowieka w zasięgu ręki – ćwiczenia dydaktyczne na zabytkach archeologicznych  
 
WARSZTATY:  
Warsztaty są formą interakcji między prowadzącymi i uczestnikami. Celem ich prowadzenia jest nie 
tylko przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, ale przede wszystkim jej 
praktyczne wykorzystanie. Działania te opierają się na metodologii i metodach nauk historycznych, 
prezentując w sposób praktyczny humanistykę.  
 
archeologiczne  
1. Warsztaty ceramiczne  

 
archiwistyczne  
1. Fotografia rodzinna – sentymentalne źródło historyczne  
2. Z heraldyką za pan brat  
3. Jak pracuje kancelaria? czyli współczesna organizacja pracy biurowej  
4. Genealogia dla każdego, czyli jak badać historię swojej rodziny  
5. Pieczątki, pieczęcie, stemple  
6. Jak powstawał dokument?  
7. Kobelniki, Złotniki, Tupadły … – onomastyka w pracy historyka  
8. Jak korzystać z zasobu archiwów? Poradnik młodego kwerendzisty 
9. Narzędzia pisarskie w kancelariach dawnych  
 
historyczne  
1. Dawne mapy i plany jako źródło wiedzy o przeszłości Twojego regionu  
 
WYKŁADY, PRELEKCJE POPULARNO-NAUKOWE I POGADANKI:  
 
z zakresu archeologii  
1. Monumentalne grobowce w neolicie Europy  
2. Podwodne tajemnice archeologii 3. Historia kostiumologii na bazie wyników badań 
archeologicznych. Wykład połączony z pokazem mody  
4. Historia jedwabiu na ziemiach polskich  
5. W warsztacie garncarza greckiego  
6. Gdzie była Grecja? Czyli kilka słów o Wielkiej Kolonizacji  
7. Rzym a prowincja  
8. Tajemnice zwierząt w ziemi ukryte  
9. Prawda (pra)historyczna a możliwości i osiągnięcia współczesnej archeologii. Problematyka 
badawcza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu  
 
z zakresu archiwistyki  
1. Archiwum domowe, archiwum państwowe, archiwum w urzędzie – co to jest archiwum?  



2. Archiwa skarbnicą pamięci i źródłem informacji  
3. Metry i kilometry akt – co można znaleźć w archiwum?  
4. Archiwum przyjazne użytkownikom – kto i w jaki sposób może korzystać z materiałów 
przechowywanych w archiwum?  
5. Dokumentalista, kancelista, archiwariusz, archiwista – zawód archiwisty wczoraj i dziś  
6. Dokumenty i ich wartość czyli do czego służy dokument?  
8. Skaner, aparat, kamera... elektronika w pracy archiwisty  
9. Akta metrykalne i akta stanu cywilnego w zasobach archiwów  
10. Archiwa cyfrowe na świecie  
 
z zakresu historii  
1. Mikołaj Kopernik - fakty i mity  
2. Toruń - opowieść o początkach miasta  
3. Krzyżacy. Czarna legenda a rzeczywistość  
4. Olędrzy i mennonici w regionie kujawsko-pomorskim (XVI-XX w.)  
5. Wizyta Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 r.  
6. Zygmunt Działowski (1843-1878) - założyciel Towarzystwa Naukowego w Toruniu  
7. Wokół „Cudu nad Wisłą” – walki polsko-bolszewickie w 1920 w regionie kujawsko-pomorskim  
8. Powrót Pomorza do polski w 1920 r.  
9. W służbie ojczyźnie – udział kobiet w walce o niepodległość w latach I wojny światowej  
10. Wojna w balonie. O polskich żołnierzach wojsk balonowych w latach 1920-1939  
11. Jesień 1939 na Kujawach i Pomorzu  
12. Zbrodnia katyńska. Geneza-przebieg-kłamstwo-droga do odkrycia prawdy...  
13. Holokaust w wymiarze lokalnym. Losy Żydówek z podobozu KL Stutthof - 
BaukommandoWeichsel (OT Thorn)  
14. Historia od kuchni. Dawne księgi kucharskie i poznawanie przeszłości  
 
z zakresu studiów skandynawsko-bałtyckich 
1. Mitologia skandynawska epoki wikingów  
2.Handel niewolnikami na obszarze Europy Środkowo - Wschodniej i Północnej w X-XII wieku  
3.Jak powstało państwo pierwszych Piastów? - hipotezy, interpretacje, koncepcje badawcze 


