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Dziedzictwo kulturowe kształtuje ludzką osobowość. W przejawach ludzkiej
egzystencji, wytworach intelektu następuje przekaz międzypokoleniowy. Zabytki
stanowią świadectwo i dokument przeszłości. Na podstawie analizy omawianej
problematyki można formułować postulaty perspektywiczne z myślą o skutecznej
i efektywnej ochronie dziedzictwa kulturowego. Przesłanie konferencji ma na celu
promowanie ochrony dziedzictwa w duchu dialogu oraz poszanowania pluralizmu
kulturowego. Niniejsza konferencja o charakterze interdyscyplinarnym
organizowana jest cyklicznie. W 2019 roku odbędzie się jubileuszowa dziesiąta
międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego.
Serdecznie zapraszamy do składnia propozycji wystąpień. Problematyka konferencji
jest otwarta na tematy i badania prowadzone przez prelegentów.
Poniżej przykładowa propozycja zagadnień:
* antropologia tożsamości, kulturowa, medyczna, historyczna, polityczna, mediów
* artefakty kultury prawnej, medycznej, artystycznej, piśmienniczej, kultury leśnej,
pasterskiej
* ekofakty w kontekście krajobrazu kulturowego i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
* architektura, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ekologia kulturowa, ekomuzea,
turystyka a ekologia
* ochrona dziedzictwa materialnego: zabytki ruchome (np. archiwalia, książki, zapisy
nutowe, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, rzeźby sepulkralne, fotografie, folklor
i sztuka ludowa, tradycyjne rzemiosło, numizmaty, pieczęcie, sztandary, militaria,
środki transportu); zabytki nieruchome (np. budowle świeckie i sakralne, architektura
rezydencjonalna, układy
urbanistyczne, ruralistyczne, fortyfikacje, obiekty
industrialne, menhiry, nekropolie); zabytki archeologiczne (np. relikty działalności
artystycznej, religijnej, gospodarczej, pozostałości terenowego pradziejowego
i historycznego osadnictwa, relikty podwodne)
* restauracja i konserwatorstwo, adaptacja obiektów zabytkowych a ich pierwotna
funkcja, organizacja organów ochrony zabytków, kościelne służby konserwatorskie
* monastycyzm, zakony świeckie, zakony rycerskie, wkład w kulturę i sztukę
* ochrona dziedzictwa niematerialnego (np. języki i dialekty, sztuka dialogów,
pieśni, legendy, zwyczaje codzienności, rytuały i obrzędy, meteorologia ludowa)
* ochrona Pomników Zagłady i Miejsc Pamięci
* osadnictwo, peregrynacje, polskie diaspory na świecie, polonika, ochrona
dziedzictwa pogranicza

* ochrona zabytków na wypadek zdarzeń losowych, przestępczości, sytuacji
kryzysowych, konfliktów zbrojnych
* dawny i współczesny mecenat artystyczny, muzealnictwo, kolekcjonerstwo
* filozofia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
* prawna ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w prawie krajowym,
europejskim i międzynarodowym
* umowy międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury, współpracy
kulturalnej, ochrony środowiska naturalnego
* prawo dostępu do dóbr kultury w społeczeństwie informacyjnym
* twórczość a granice wolności artystycznej w świetle regulacji prawnych
* prawa człowieka w sferze kultury, kulturowe konteksty praw człowieka
Informacje organizacyjne:
Zakwalifikowanie do czynnego udziału w konferencji następuje na podstawie
wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres
email: naukakonf@interia.pl
Przewidujemy wystąpienia prelegentów 15 min
Opłata konferencyjna wynosi 430 złotych (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały
konferencyjne, wydanie publikacji, bufet kawowy, obiady, kolację)
Referaty zostaną opublikowane w punktowanej monografii naukowej z datą 2020 r.
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 31 sierpnia 2019 r. na adres email:
karolina.smigalska@amu.edu.pl lub daria.sosinska@amu.edu.pl
Kontakt w sprawach konferencyjnych: dr Samanta Kowalska, naukakonf@interia.pl

***
Karta zgłoszenia
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
n a t e m a t:

„Dziedzictwo kulturowe – aksjologia, ochrona, transgresja”
WPA UAM, Kalisz, 19-20 września 2019 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 artykułu do druku prosimy nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, zapisać w formacie
WORD
- artykuł może być napisany w dowolnie wybranym języku kongresowym; jeżeli powstał w
innym niż język polski prosimy o dokładne zweryfikowanie tekstu pod względem poprawności
gramatycznej i stylistycznej
- objętość artykułu co najmniej pół arkusza wydawniczego
- ustawienie strony (funkcja 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) M. Cattaneo, J. Trifoni, Cuda świata przyrody pod patronatem UNESCO, Wydawnictwo
„Arkady”, Warszawa 2004, s. 9 i nn.
b) M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 268271
c) H.-J. Hinz, Mienie ofiar Holocaustu w dawnej NRD, [w:] G. Czubek, P. Kosiewski (red.),
Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku,
Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2005, s. 67-91
d) M. Malinowski, Działalność organizacji polonijnych w Argentynie i Brazylii po 1989 roku
– zjawiska i tendencje, [w:] tejże autora, Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach
1989-2000, CESLA, Warszawa 2005, s. 247-290
e) K. Pawłowska, Ochrona krajobrazu kulturowego, [w:] T. Rudkowski (red.), O Zabytkach.
Opieka. Ochrona. Konserwacja, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005, s. 3146
f) W. Pływaczewski, Nielegalne transakcje na rynku dzieł sztuki. Etiologia i fenomenologia
zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, [w:] W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Wokół
problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
2009, s. 219-233
g) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski - jego straty i ochrona prawna, t. I, Kantor
Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001, s. 47, 55-60
h) A. Przyborowska-Klimczak, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie
międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2011, s. 84-90
i) J. Puchalski, Polonika
z
obszaru
niemieckojęzycznego – poza
granicami
Rzeczypospolitej – w XVI wieku, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 1997, s. 19 i nn.
j) D. Rycerz, Polskie-chilijskie związki literackie, [w:] K. Dembicz (red.), Polska – Chile.
Historia i współczesność, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich,
Warszawa 2002, s. 137-156
k) B. Rymaszewski, Teoria i praktyka ochrony zabytków w okresie międzywojennym, [w:]
idem, Polska ochrona zabytków, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005, s. 4996
l) J.K. Sandhar, Cultural Genocide in Tibet: The Failure of Article 8 of the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Protecting the Cultural Rights of
Tibetans, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 2, s. 175-198
- 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 źródeł i opracowań/bibliografia oraz jeżeli
są przywoływane - aktów prawnych, dokumentów, orzeczeń sądowych

