Paradoksologia

w starożytności i średniowieczu
Olsztyn, 16–17 czerwca 2016 roku
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Starożytny i średniowieczny horyzont ludzkiego postrzegania wypełniały liczne zjawiska nadzmysłowe, między innymi: prodigia i mirabilia. Wszelkie ludzkie, zwierzęce i roślinne
kurioza od zarania dziejów zarówno inspirowały, jak też implikowały pytania o naturę świata, istotę ludzkiego bytu oraz
granice człowieczeństwa. Niemożność ujęcia w naukowe ramy
zagadkowych zjawisk przyrody oraz ich wpływu na ludzkie życie
sytuowała je w sferze rozumowo niewytłumaczalnej, okrywała
woalem tajemnicy, czyniąc z niej niekiedy klejnot wiedzy częstokroć mający wymiar elitarny. Zainteresowanie zjawiskami nadprzyrodzonymi wpisywało się na ogół w kompleks przeobrażeń
społeczno-kulturowych, którym niejednokrotnie towarzyszyło
zachwianie wiary w tradycyjny porządek rzeczywistości, czy
kryzys tradycyjnych i dogmatycznie przyjmowanych wartości.
Zjawiska nadprzyrodzone były również istotnym elementem
struktur propagandy politycznej – tak pojmowane stawały się
orężem służącym ekspozycji aury niesamowitości przywódców
politycznych, czy władców. Jako intrygująca część rzeczywistości
stawały się zarówno przedmiotem racjonalistycznych wyjaśnień,
jak też stanowiły chętnie obierany motyw twórczości literackiej.

Intencją organizatorów konferencji jest z jednej strony próba chronologicznego „zawężenia” zjawiska paradoksologii do „jedynie” dwóch epok historycznych: starożytności i średniowiecza, z drugiej zaś stworzenie szansy wypowiedzenia się możliwie szerokiemu kręgowi
humanistów: historyków, filologów klasycznych, literaturoznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów.
•

Miejsce konferencji:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn

•

Przewidywany czas wystąpienia każdego referenta wynosi 20 minut.

•

Zgłoszenia wraz z abstraktem (do 1500 znaków) prosimy przesyłać do
31 marca 2016 r. na adres: paradoksologia.konferencja@op.pl

•

Ze względu na ramy czasowe konferencji (2 dni obrad) organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość wyboru referatów. Informację o zakwalifikowaniu referatu
na konferencję autorzy otrzymają do dnia 8 kwietnia 2016 r.

•

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN
Opłata konferencyjna będzie obejmowała: materiały konferencyjne, publikację
referatu w recenzowanej monografii wieloautorskiej, posiłki podstawowe (2 obiady,
kolację oraz barek kawowy w przerwach obrad), uroczystą kolację.

•

Numer konta zostanie podany po zakwalifikowaniu referatów w komunikacie nr 2
kierowanym do uczestników konferencji już wyłącznie drogą mailową

•

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą e-mailową na adres:
paradoksologia.konferencja@op.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Organizatorzy:
dr hab. Miron Wolny
dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
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