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Miejsce konferencji:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 28-30

Dziedzictwo kulturowe odgrywa niewymierną rolę w istnieniu, rozwoju
i trwaniu społeczeństwa. W dobie powszechnej migracji, globalizacji
i jednoczenia się krajów w organizacje międzynarodowe i związki państw
nasuwa się pytanie o tożsamość oraz skuteczną i efektywną ochronę
dziedzictwa kulturowego na forum międzynarodowym, krajowym oraz
regionalnym.
Niniejsza konferencja ma na celu wskazanie na szeroko pojmowany
problem marginalizacji pamięci i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Organizowana jest cyklicznie. Interdyscyplinarna wymiana badań i poglądów
służy popularyzacji oraz rehabilitacji dziedzictwa.
Zapraszamy
zagadnienia:

do

składania

propozycji

wystąpień. Przykładowe

* Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki
i Kultury (UNESCO), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej
Federacji
Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA),
Międzynarodowej
Rady
Archiwów (ICA) oraz innych wyspecjalizowanych
instytucji na rzecz dziedzictwa
kulturowego
* Ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego
* Stosunki międzynarodowe w sferze kultury
* Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach transgranicznych
i subregionalnych
* Zabytki i kultura mniejszości narodowych i etnicznych
* Życie w diasporach a ochrona dziedzictwa kulturowego
* Translatologia
i
komparatystyka
kulturowa, artystyczna, literacka
w kontekście dziedzictwa, historii i tożsamości
* Utracone dziedzictwo. Rewindykacje dóbr kultury
* Historia miejsca. Krajobraz kulturowy. Geografia artystyczna
* Ochrona dóbr kultury w obliczu globalizacji, migracji oraz konfliktów
zbrojnych
* Konserwacja, restauracja oraz adaptacja obiektów zabytkowych
* Nieznane artefakty dziedzictwa kulturowego
* Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo naturalne
* Prawo a ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Informacje organizacyjne:
Zakwalifikowanie do czynnego udziału w konferencji następuje na podstawie wypełnionej
karty zgłoszenia, którą należy przesłać do 17 czerwca 2017 r. na adres email:
naukakonf@interia.pl
Przewidujemy wystąpienia prelegentów 15 min
Opłata konferencyjna wynosi 390 złotych (obejmuje uczestnictwo w konferencji,
materiały konferencyjne, wydanie publikacji, bufet kawowy, obiady, kolację)
Język obrad konferencyjnych oraz przygotowania artykułu do druku: polski, angielski,
niemiecki lub inny język kongresowy, którym posługuje się uczestnik konferencji
Artykuły zostaną opublikowane w publikacji książkowej punktowej według zasad
parametrycznych (nie wykluczamy również wersji elektronicznej)
Kontakt: dr Samanta Kowalska, naukakonf@interia.pl
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu po przystępnej dodatkowej opłacie
w Domu Studenta WPA UAM, który mieści się w tym samym kompleksie budynków,
w którym odbędzie się konferencja
***

Karta zgłoszenia
VIII M i ę d z y n a r o d o w a K o n f e r e n c j a N a u k o w a
n a t e m a t:

„Dziedzictwo kulturowe – ochrona, pamięć,
współpraca międzynarodowa”
WPA UAM, Kalisz, 7-8 września 2017 r.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...
Nazwa instytucji, adres: ………………………………………………………………………………
Stopień/tytuł naukowy: ………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny: ..........................................................................................................
Telefon, e-mail: ……………………………………………...............

Tytuł wystąpienia: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Abstrakt: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Czy będzie Pan/i

korzystać ze sprzętu elektronicznego podczas wystąpienia? Jeśli tak,

proszę sprecyzować: …………………………………………………………………………………
Czy skorzysta

Pan/i

z

zaproszenia

na

kolację

w pierwszym

dniu

konferencji?

……………………………………
Czy skorzysta Pan/i z rezerwacji noclegu w Domu Studenta UAM? Jeśli tak, proszę
podać termin …………………..
Informacja dotycząca podmiotu, na którą ma być wystawiona faktura za udział w konferencji:
Nazwa instytucji/Imię i Nazwisko:…………………………………………………...............
.…………………………………………………...............
Adres: …………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………
Data

Czytelny podpis uczestnika konferencji

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE
- tekst prosimy nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, zapisać w formacie WORD
- artykuł powinien zawierać co najmniej 15 stron
- ustawienie strony:
Marginesy (funkcje w programie WORD):
a) górny: 5,3 cm
b) dolny: 5,2 cm
c) lewy i prawy: 3,8 cm
d) na oprawę: 1 cm
- w lewym górnym rogu przed tekstem prosimy napisać imię i nazwisko oraz reprezentowaną
instytucję lub miejsce pracy
- czcionka teksu: 12 Times New Roman, odstępy między wierszami pojedyncze
- akapity przy pomocy tabulatora
- przypisy należy umieścić na dole strony przy pomocy automatycznej funkcji w programie
WORD. Czcionka przypisów: 10 Times New Roman, odstępy między wierszami pojedyncze
- sporządzanie przypisów, np.

a) S.A. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Warszawa
2007, s. 84 i nn.
b) M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 268271
c) M. Malinowski, Polonia na Kubie, [w:] K. Dembicz (red.), Relacje Polska – Kuba. Historia
i współczesność, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich,
Warszawa 2013, s. 91-117
d) E. Milewska, Polsko-brazylijskie związki literackie, [w:] A. Dembicz, M. Kula (red.), Relacje
Polska – Brazylia. Historia i współczesność, Warszawa 1996, s. 77-86
e) Á. Peresztegi, Problem własności dóbr kultury na Węgrzech, [w:] G. Czubek, P.
Kosiewski (red.), Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej
po 1989, Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2005, s. 97-107
f) A. Przyborowska-Klimczak, W.S. Staszewski, S. Wrzosek, Międzynarodowa współpraca
w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Radom 2002,
s. 12
g) B. Przybyszewska-Jarmińska, Zawikłane losy rękopisu Canzoni e concerti Adama
Jarzębskiego, „Spotkania z Zabytkami” 2015, nr 7-8, s. 15
h) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski - jego straty i ochrona prawna, Kantor
Wydawniczy „Zakamycze”, t. I, Kraków 2001, s. 42-43, 47

- w artykule można zamieszczać zdjęcia czarno-białe i kolorowe z podaniem ich autora lub
źródła; można zamieszczać także wykresy, tabele, itp.
- prosimy o napisanie abstraktu i słów kluczowych
- należy przetłumaczyć tytuł artykułu, abstrakt oraz słowa kluczowe na język angielski, jeżeli
tekst powstał w w/w języku, wówczas prosimy o przetłumaczenie na inny język kongresowy
- na
końcu
artykułu
prosimy
o
zamieszczenie
wykazu
wykorzystanych
źródeł
i opracowań/bibliografia

