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Kryzys gospodarczy, jego postrzeganie i wpływ na społeczeństwo.
Idee związane z gospodarką, czyli antyczna teoria zawarta w traktatach rolniczych,
filozoficznych i kompendiach wiedzy.
Badania nad monetą, polityką monetarną i fiskalną poszczególnych państw i władców.
Działalność starożytnych bankierów, wymiana walutowa i obieg pieniężny.
Handel, szlaki handlowe, metody transportu, wymiana towarów, kontakty pomiędzy
różnymi ośrodkami.
Centra ekonomiczne, ich powstawanie, rozwój i upadek. Kwestia "centrów i peryferii"
w odniesieniu do gospodarki antycznej.
Władza a gospodarka, czyli wszelkie odgórne próby ingerencji w ekonomię, finanse
państwowe, sposoby opłacania armii. Kwestia czynników ekonomicznych w polityce
międzynarodowej.
Religia a gospodarka, zakazy i nakazy związane z wierzeniami, odnoszące się do
kwestii ekonomicznych (np. moralność określonych sposobów zarobkowania). Rola
instytucji religijnych jako podmiotów ekonomicznych.
Budżet rodzinny i prywatne sprawy majątkowe. Dzień z życia prostego człowieka
widziany od strony finansowej.

Udział w Konferencji:
- Uczestniczyć w Konferencji mogą studenci, absolwenci i doktoranci historii, filologii
klasycznej, archeologii, religioznawstwa, filozofii, prawa oraz innych kierunków.
- Do dnia 16 lutego 2014 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (abstrakt do
2000 znaków) wraz z bibliografią na adres: krak.konf.staroz@gmail.com.
- Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów.
Aplikujący zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatów do dnia 23
lutego 2014 r.
- Ostatecznie za uczestnika konferencji uważa się tylko tę osobę, która jest na tej konferencji
obecna i osobiście wygłasza swój referat. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy referat w
zastępstwie osoby nieobecnej jest czytany bądź wygłaszany przez innego uczestnika a już
zupełnie przez osobę z zewnątrz. Podobnie referenci, którzy opuszczają obrady zaraz po
wygłoszeniu swojego referatu a ich obecność na konferencji sprowadza się do uczestnictwa

tylko we własnym panelu lub co gorsze jego części, mogą nie otrzymać zaświadczenia o
udziale w konferencji.
- Opłata konferencyjna dla uczestników z Krakowa wynosi 30 zł, natomiast dla uczestników z
innych miast Polski – 60 zł. Należy ją wnieść do dnia 9 marca 2014 r. na numer konta, który
zostanie podany osobom zakwalifikowanym.
Dodatkowe informacje:
- Wystąpienie powinno trwać 15–20 minut.
- Po każdych 3–4 referatach planowana jest 15–20 minutowa dyskusja.
- W czasie trwania Konferencji uczestnicy będą mieć zapewnione obiady oraz pokryte koszty
noclegów w całości lub w części.
- W ramach Konferencji odbywać się będą wykłady otwarte, warsztaty oraz panele
dyskusyjne z pracownikami naukowymi.
- Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.
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