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Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydział Historyczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na konferencję naukową:

O konferencji naukowej… i jej fenomenie społeczno-kulturowym
Cieszyn, 15 marca 2019 roku
Pragniemy Państwa zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie
się w Cieszynie w dniach 15-16 marca 2019 roku w Centrum Przedsiębiorczości „Oranżeria”
Zamek Cieszyn (ul. Zamkowa 3). Głównym zagadnieniem, poddanym pod dyskusję, będzie
kulturowy fenomen konferencji naukowej, który można rozpatrywać na wielu poziomach.
Z jednej strony ten specyficzny rodzaj spotkania stanowi okazję do tego, by biorące
w nim osoby mogły podzielić się swoją wiedzą, zaprezentować wyniki badań lub
skonfrontować sposoby interpretowania danych, określonych procesów czy zjawisk. Z drugiej
zaś strony można na nią spojrzeć, jako na rezultat licznych praktyk kulturowych
i społecznych, które interesującemu nas spotkaniu towarzyszą. Wspomniane praktyki można
obserwować od chwili, kiedy pojawia się idea zorganizowania spotkania (np. dobór tematów,
zaproszonych gości, terminu i miejsca obrad i in.), przez czas jego trwania (np. sposoby
prezentacji referatów, interakcje uczestników lub towarzyszące konferencji atrakcje) oraz
mających miejsce jeszcze jakiś czas po jego oficjalnym zakończeniu (np. związane
z udostępnieniem prezentowanych podczas konferencji treści). Dodatkowo wydarzenie
to nabiera innego wymiaru, kiedy uwzględni się fakt, iż nigdy nie jest ono zawieszone
w próżni społecznej, ekonomicznej czy politycznej, nierzadko podlega różnego rodzaju
modom czy presjom. Dlatego uczestnikom organizowanej przez nas konferencji proponujemy
następujące zagadnienia / tematy ramowe:


konferencja i jej miejsce w społecznym obiegu wiedzy,



konferencja w ujęciu teorii wymiany, performatywnej, interakcjonizmu,



konferencja i jej związek ze współczesną technologią,



turystyka konferencyjna,



konferencja – przestrzeń – architektura,



konferencja a budowa oraz umacnianie kapitału społecznego,



konferencja a władza symboliczna oraz polityczna,



konferencja w kontekście relacji centrum i peryferia,



ludyczny wymiar konferencji (folklor konferencji).
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki nauk

społecznych i humanistycznych, którzy podejmą się próby krytycznego spojrzenia
na

omawiane

zjawisko.

Do

zabrania

głosu

zachęcamy

również

reprezentantki

i reprezentantów świata akademickiego z różnych dziedzin naukowych, jak i osoby niejako
„z zewnątrz”, nie będące pracownikami naukowymi, które jako uczestnicy lub organizatorzy
konferencji mogą podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat tego typu spotkań (np.
jaka jest ich perspektywa, w jaki sposób postrzegają tego typu wydarzenia?) Osoby, których
zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, proszone będą o przygotowanie trzy-,
czterostronicowego zarysu swojego wystąpienia. Przygotowane w ten sposób materiały
zostaną udostępnione uczestnikom konferencji (m.in. na stronie Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej UŚ w zakładce „Nauka/Konferencje”: http://ieiak.us.edu.pl/nauka),
dzięki czemu może stać się ona przestrzenią dyskusji, wymiany poglądów, ale także okazją do
wyartykułowania pewnych propozycji lub postulatów dotyczących społecznego obiegu
wiedzy.
Organizatorzy konferencji planują, opublikowanie artykułów nawiązujących do wystąpień
konferencyjnych w czasopiśmie „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”.
Informacje organizacyjne:
Opłata organizacyjna wynosi 250 zł; dla doktorantów 150 zł
Język wygłaszanych referatów: polski, angielski
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru
spośród nadesłanych propozycji referatów.
Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.

Harmonogram związany z konferencją:


do 15 stycznia 2019 roku – przesyłanie zgłoszenia na adres e-mailowy:
konferencjaokonferencji@gmail.com



do 1 lutego 2019 roku – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia



do 26 lutego 2019 roku – przesyłanie przez Autorów trzy- lub czterostronicowego zarysu
wystąpień.



do 30 kwietnia 2019 roku – przesyłanie gotowych artykułów do publikacji



Szczegółowe informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej Unwuersytetu Ślaskiego w Katowicach w
zakładce „Nauka/Konferencje”: http://ieiak.us.edu.pl/nauka

