
amy zaszczyt zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję Mnaukową pod tytułem:

Gdański ogród Muz. Gdańsk nowożytny wobec tradycji starożytnego 

Śródziemnomorza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne idee. 

Konferencja, organizowana przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę 

Gdańską, Katedrę Filologii Klasycznej oraz Instytut Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego, a także Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

odbędzie się 19-20 czerwca 2015 roku w Gdańsku.

Nad sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi czuwa Rada 

Konferencyjna w składzie: 

dr Zoa Tylewska-Ostrowska, Dyrektor PAN BG; dr Anna Walczak, Kierownik 

Działu Zbiorów Specjalnych PAN BG; dr Maria Otto, Dział Zbiorów Specjalnych 

PAN BG; mgr Wojciech Bonisławski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku; 

mgr Anna Gosławska-Fortuna, Zastępca Dyrektora MNG; dr Beata Purc-Stępniak, 

Kurator MNG; mgr Barbara Czarnek, Kierownik Działu Edukacji MNG; dr hab. 

Marcin Kaleciński, prof. UG, Instytut Historii Sztuki UG; prof. dr hab. Zoa 

Głombiowska, Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG; prof. dr hab. Krzysztof 

Głombiowski; dr hab. Anna Marchewka, prof. UG oraz dr Jacek Pokrzywnicki, 

Katedra Filologii Klasycznej UG.

Zapraszamy do udziału w konferencji lologów, historyków, historyków sztuki 

i nauki, archeologów, konserwatorów zabytków czy też etnologów, prawni-

ków oraz przedstawicieli wszystkich tych specjalności, którzy interesują się



różnego rodzaju kulturowymi interferencjami starożytności i nowo-

żytności. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem przekonamy się, jak 

bardzo żywe do końca wieku XVIII były antyczne wzorce kulturowe 

w Gdańsku, regionie nadbałtyckim czy nawet – w całej Europie.

 Zapraszamy Państwa do składania w języku polskim tematów 

wystąpień wraz z abstraktami (do pół strony znormalizowanego 

maszynopisu). Przykładowe zagadnienia, jakie znajdują się w obszarze 

tematycznym konferencji (nie wyczerpują jednak tematu), to: 

- wzorce antyczne w literaturze i sztuce gdańskiej;

- wykorzystanie motywów mitologicznych przez gdańskich pisarzy 

i artystów;

- teksty antyczne w gdańskich, pruskich czy pomorskich księgozbiorach 

i ofertach ocyn wydawniczych z terenów niemieckojęzycznych;

- nauka grecka i rzymska i jej obecność w nauce gdańskiej;

- antyk w programie nauczania w gdańskim szkolnictwie (w tym 

w Gdańskim Gimnazjum Akademickim).

Formularze zgłoszeniowe, które dołączamy do zaproszenia, prosimy 

przesyłać na adres ogrodmuz.konferencja@wp.pl do dnia 15 maja 2015 

roku. Koszt uczestnictwa w konferencji: 100 zł (dla doktorantów - 75 zł). 

W opłatę wliczony jest poczęstunek w przerwach oraz druk materiałów 

pokonferencyjnych (po wydaniu pozytywnej opinii przez recenzentów). 

Inne ważne szczegóły będziemy sukcesywnie podawać do wiadomości 

na blogu http://ogrod-muz.net/ oraz na Facebooku (Gdański ogród muz).

dr Maria Otto, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

dr Jacek Pokrzywnicki, Katedra Filologii Klasycznej UG
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