STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
VII KRAKOWSKIE SPOTKANIA STAROŻYTNICZE
MARGINES SPOŁECZNY I MARGINALIZACJA W STAROZYTNOŚCI
18 – 20 MARCA 2015

Proponowana tematyka:
 Problem zdefiniowania marginesu społecznego w starożytności
 Wykluczeni, wygnani i wymazani z pamięci
 Mechanizmy wykluczenia społecznego, język nienawiści, inwektywa
 Regulacje prawne dotyczące warstw wykluczonych bądź stygmatyzowanych
 Doły społeczne a polityka
 Zawody hańbiące i stygmatyzujące
 Przestępczość drobna i zorganizowana (złodzieje, mordercy, prostytutki, stręczyciele,









fałszerze, oszuści i in.)
Żebracy, bezdomni, nędzarze i odbywający karę
Odrzucenie ze względu na chorobę lub kalectwo
Mniejszości seksualne i piętnowane zachowania seksualne
Miasta upadłe, centra zepsucia
Ruchy filozoficzne i religijne działające „na marginesie” (sekty, heretycy, opętani, oszuści)
Celowe wyrzucanie się poza nawias społeczeństwa lub stawianie się w opozycji do niego
(np. cynicy, gnostycy, pustelnicy i mizantropi)
Marginalne nurty artystyczne, nierozumiani twórcy
Przedstawienia marginesu w sztuce i literaturze

Udział w Konferencji:
 Uczestniczyć w Konferencji mogą studenci, absolwenci i doktoranci historii, filologii
klasycznej, archeologii, historii sztuki, religioznawstwa, filozofii, prawa oraz innych
kierunków.
 Do dnia 22 lutego 2015 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (abstrakt
200-250 wyrazów) 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
1 marca 2015 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 prelegenci, których obecność na konferencji
sprowadza się jedynie do uczestnictwa tylko we własnym panelu lub co gorsze jego części,
mogą nie otrzymać zaświadczenia o udziale w konferencji.
 Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (70 zł z noclegiem). Należy ją wnieść do dnia 8 marca
2015 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 ramach Konferencji odbywać się będą wykłady otwarte, warsztaty oraz panele
dyskusyjne z pracownikami naukowymi.
Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

