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Round-table discussion

The challenges of travelling memories will be discussed 
at a round-table by: 

Astrid Erll, Roma Sendyka, Adam Kola 
and Marcin Napiórkowski (chair).

The language of the event is English.

The discussion has been organized for the occasion  
of the publication of Astrid Erll’s book
 „Kultura pamięci. Wprowadzenie”, transl. by Agata 
Teperek, edited by Magdalena Saryusz-Wolska 
(WUW: Warsaw 2018) 

Travelling Memory 
How Memories Move 
in the Age of Globalization



Astrid Erll „Kultura pamięci. 
Wprowadzenie”  
transl. by Agata Teperek, edited 
by Magdalena Saryusz-Wolska 
(WUW: Warsaw 2018)

Cultural memories are not stable and fixed 
structures. Quite the contrary, they are constantly 
on the move. Memories change over time and space 
and switch from one medium to another. In these 
globalized realities, mediated views of the past 
become quickly shared, remediated and eventually 
interpreted differently around the world. Images 
of wars and catastrophes, such as photographs of 
napalm attacks in Vietnam, televisual news from 
9/11 or footage from Syria in the social media 
quickly become globally recognized symbols. 
However, they do not remain untouched. Artists, 
news agencies and internet users share and combine 
them with other images and texts. Consequently, 
they shape dynamic and constantly developing 
views of the past that need to be adjusted to local 
contexts. Memories never stop. They keep traveling 
and changing.

www.wuw.pl

Astrid Erll, od 2010 roku profesor Kultur i Literatur Anglosaskich na Uniwersy-
tecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Doktorat 
(2002) i habilitację (2006) uzyskała na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga 
w Giessen. Jest autorką licznych prac na temat związków literatury oraz fi lmu 
z pamięcią, gościła na Uniwersytecie w Winsconsin oraz w Netherlands Institute 
for Advance Study in the Humanities. Wspólnie z Ansgarem Nünningiem wydaje 
serię „Media and Cultural Memory” w wydawnictwie De Gruyter.

*
Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak 
i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania 
kultury i społeczeństwa oraz na sposobach reprezentacji przeszłości w teraź-
niejszości. Omawia różne modele teoretyczne i podstawowe pojęcia interdyscy-
plinarnego pola badań pamięci. Oryginalnie opublikowana w języku niemieckim 
książka doczekała się przekładów na angielski, hiszpański, a obecnie także 
polski. Zyskała międzynarodowe uznanie nauczycieli akademickich oraz bada-
czy nauk społecznych i humanistycznych. 
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