Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Obraz choroby w dyskursie kulturowym

18-19 maja 2017
Cel i tematyka:
Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy
dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk
medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę
kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko
rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji
interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać
przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce,
medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych.
Proponowana tematyka wystąpień:
- kulturowe uwarunkowania kategorii choroby;
- obrazy choroby w sztuce, literaturze, filozofii;
- kulturowe kontrowersje wokół problematyki choroby;
- metaforyka choroby w dyskursie kulturowym;
- obrazy niepełnosprawności w sztuce, literaturze i filozofii;
- procesy starzenia – implikacje kulturowo-społeczne;
- choroba a wykluczenie społeczne;
- etyczny, religijny oraz duchowy wymiar choroby;

- psychologiczno-kulturowe aspekty choroby;
- obraz choroby w mediach;
- obrazy choroby w dyskursie polityczno-społecznym;
- obraz zdrowia i choroby w dyskursie ekologicznym;
- kulturowe aspekty teorii zdrowego trybu życia i diety.
Rejestracja i opłaty:
Koszt uczestnictwa: 300 zł (obejmuje: obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji).
Prosimy o przesłanie tytułu 20-minutowego wystąpienia oraz abstraktu zawierającego ok.
1000 znaków, podanie afiliacji oraz danych kontaktowych. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31
marca 2017 roku na adres: marcin.wadolowski1988@gmail.com. W tytule maila prosimy
napisać: Obraz choroby.
Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zawiadomimy o akceptacji referatów.
Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 30
kwietnia 2017 roku na podane w mailu akceptacyjnym konto. Osobom zakwalifikowanym
prześlemy również informację o możliwości zakwaterowania w Miasteczku Studenckim
AGH.
Materiały z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane zostaną
w „Studiach Humanistycznych AGH” (10 punktów wg punktacji MNiSW).
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