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Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu 

Historii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej 

 

Kobieta niepoznana – od starożytności po 

czasy współczesne 

Lublin, 22-23 września 2016  

 

  

 Badania nad miejscem, znaczeniem i sposobem postrzegania kobiet w 

przeszłości od dłuższego już czasu pozostają w kręgu zainteresowań historyków, 

czego wyrazem jest wzrastająca z roku na rok liczba publikacji naukowych na ten 

temat. Do tej pory uwaga uczonych skupiała się przede wszystkim na kobietach z 

uprzywilejowanych warstw i zbiorowości. Stąd też stosunkowo dużo miejsca 

poświęcono postaciom władczyń, przedstawicielkom możnych rodów czy bogatego 

mieszczaństwa, ukazywanych z reguły przez pryzmat typowych dla danej epoki oraz 

kręgu kulturowego ról społecznych czy profesji. 

 Celem konferencji jest wskazanie i omówienie pomijanych bądź 

marginalizowanych w dyskursie historycznym kategorii oraz sfer aktywności kobiet, 

począwszy od starożytności po czasy współczesne. Ma ona udzielić odpowiedzi na 

pytanie, czy nieobecność reprezentantek pewnych warstw, środowisk, grup 

etnicznych, zawodowych, społecznych itp. wynika z niedostatku źródeł, czy może 

braku zainteresowania samych uczonych, którzy uznawali je za mało pasjonujący 

obiekt dociekań naukowych. Istotne będzie zwłaszcza porównanie ustaleń 

poczynionych przez badaczy w różnych częściach Europy. Organizatorzy mają 
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nadzieję, że spotkanie będzie stanowić nie tylko podsumowanie dotychczasowych 

osiągnięć badań historyków, archeologów czy antropologów, ale pozwoli przede 

wszystkim dostrzec nowe możliwości i perspektywy badawcze. 

 

Miejsce konferencji: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-

031 Lublin 

 

Język obrad: polski lub angielski. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (50 euro) i obejmuje: publikację artykułów, 

materiały konferencyjne i wyżywienie (obiady i bankiet). Numer konta zostanie 

podany w późniejszym terminie. 

 

Harmonogram:  

− do 31 marca 2016 r. - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem 

(maksymalnie 200 słów w języku angielskim). Doktoranci zobowiązani są 

ponadto do przedłożenia pisemnej akceptacji promotora lub opiekuna 

naukowego dla zgłoszonego referatu. Propozycje prosimy przesyłać na adres 

mailowy: 

conferenceumcs2016@gmail.com 

 

− do 15 kwietnia 2016 r. - informacje o zakwalifikowaniu referatu; 

− do 1 sierpnia 2016 r. - uiszczanie opłaty konferencyjnej; 

− 22-23 września 2016 r. - konferencja; 

− do 28 lutego 2017 r. - nadsyłanie tekstów do publikacji. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów. Wygłoszone referaty 

zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie. 
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Uczestnicy ponoszą koszty podróży i zakwaterowania. Organizatorzy zobowiązują 

się do pomocy w rezerwowaniu atrakcyjnych cenowo noclegów. Szczegółowy plan 

konferencji oraz dodatkowe informacje (lista hoteli, dojazd do Lublina) zostaną 

przesłane pocztą elektroniczną na początku maja 2016 r. 

 

Komitet organizacyjny: 

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, 

Dr Anna Obara-Pawłowska, 

Dr Dariusz Wróbel, 

Mgr Anna Miączewska. 
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Formularz zgłoszeniowy: 

Imię, nazwisko: 

Tytuł/stopień naukowy: 

Uczelnia: 

 

Tytuł wystąpienia: 

 

Abstrakt (maksymalnie 200 słów) 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

adres do korespondencji: 

 

numer telefonu: 

email: 

 

Dane do faktury: 

Nazwa instytucji: 

Adres: 

 

NIP: 

Sprzęt potrzebny do wystąpienia: 


