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Dziedzictwo kulturowe to patrymonium ludzkości. W czasie narastającej
migracji, globalizacji oraz komercjalizacji coraz częściej pojawia się pytanie
o wartości, autorytety, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz tożsamość.
Przesłanie konferencji ma na celu promowanie tożsamości narodowej, dziedzictwa
w duchu dialogu oraz poszanowania różnorodności kulturowej. Niniejsza
konferencja o charakterze interdyscyplinarnym organizowana jest cyklicznie.
Zapraszamy
zagadnienia:

do

składania

propozycji

wystąpień. Przykładowe

* Pojęcie artefaktu, typologia i
znaczenie (np. artefakty piśmiennicze,
ikonograficzne, fajczarskie, kultury muzycznej, medycznej, prawnej, pasterskiej,
leśnej, łowieckiej i myśliwskiej)
* Ochrona dziedzictwa materialnego: zabytki ruchome (np. archiwalia, książki, dzieła
sztuki, teatralia, obiekty etnograficzne, obiekty sztuki użytkowej, środki transportu,
militaria); zabytki nieruchome (np. dzieła architektury, układy ruralistyczne, obiekty
industrialne i zakłady przemysłowe, fortyfikacje, menhiry, nekropolie); zabytki

archeologiczne (np. relikty
działalności
artystycznej, religijnej, gospodarczej,
pozostałości terenowego pradziejowego i historycznego osadnictwa, napisy i
rysunki naskalne)
* Ochrona dziedzictwa niematerialnego (np. sztuka dialogów, pieśni, legendy,
rytuały i obrzędy, wiedza o wszechświecie, umiejętności tradycyjnego rzemiosła)
* Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych
* Geografia artystyczna, kulturowa, topografia kultury
* Osadnictwo – geneza, uwarunkowania, interpretacje
* Migracje. Polskie diaspory. Wkład Polaków w dziedzictwo innych narodów
* Restytucja dóbr kultury. Polityka historyczna. Programy strategiczne na rzecz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
* Świadectwo przeszłości, znaki i nośniki pamięci, tożsamość
* Ochrona Pomników Zagłady i Miejsc Pamięci
* Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (np. historyczne i współczesne parki oraz
ogrody, lasy pierwotne, obszary górskie, obszary morskie)
* Architektura, kształtowanie i ochrona krajobrazu
* Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w prawie krajowym,
europejskim i międzynarodowym
* Międzynarodowa współpraca kulturalna
* Działalność wyspecjalizowanych organizacji i instytucji (regionalne, krajowe,
międzynarodowe) na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego
Informacje organizacyjne:
Zakwalifikowanie do czynnego udziału w konferencji następuje na podstawie wypełnionej
karty zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 16 czerwca 2018 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
parametrycznych (nie wykluczamy również wersji elektronicznej)

punktowej

według

zasad

Kontakt w sprawach konferencyjnych: 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. Rezerwacji prosimy dokonać do dnia 15 sierpnia 2018 r.
na adres e-mail: karolina.smigalska@amu.edu.pl lub dariasos@amu.edu.pl

***

Karta zgłoszenia
IX 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 i diaspory – implikacje, tożsamość, transmisja”
WPA UAM, Kalisz, 6-7 września 2018 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
- objętość artykułu co najmniej pół arkusza wydawniczego
- 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
b) M. Cattaneo, J. Trifoni, Cuda świata przyrody pod patronatem UNESCO, Wydawnictwo
„Arkady”, Warszawa 2004, s. 9 i nn.
c) A. Gaweł, G. Ryżewski, Drewniane budownictwo Dorzecza Biebrzy, Fundacja
Biebrzańska, Białystok-Suchowola 2010, s. 11 i nn.
d) M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 268271
e) K. Handke, Ochrona zabytków niematerialnych na przykładzie nazewnictwa miejskiego,
[w:] T. Rudkowski (red.), O Zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, Warszawa 2005, s. 179-192
f) A. Jagielska, W. Szafrański, Darowizny na rzecz muzeów, [w;] W. Szafrański (red.), Wokół
problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. II, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
2008, s. 69-80
g) A. Jakubowski, State Succession in Cultural Property, Oxford University Press, Oxford
2015, s. 43 i nn.
h) 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
i) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski - jego straty i ochrona prawna, t. I, Kantor
Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001, s. 47, 55-60
j) A. Przyborowska-Klimczak, Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, [w:] idem,
Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX
i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 84-90
k) P. Stec, Dyrektywa 93/7/EWG z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania, „Santander
Art and Culture Law Review” 2015, nr 1, s. 103-118

l) K. Zeidler, Restytucja – rozważania nad pojęciem, [w:] tejże autora, Restytucja dóbr
kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury
i prawa, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 37-41

- 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

