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Ze światem, w którym żyje, spaja czy też łączy człowieka pięć zmysłów:
bez nich nie mógłby się on chyba w rzeczywistości znaleźć. Na jednym
z owych, jak można by rzec, kanałów, którymi płyną do człowieka najrozmaitsze, będące efektem jego interakcji z otoczeniem, wrażenia, na
zmyśle mianowicie powonienia, i na tym wszystkim, co ze zmysłem tym
się w jakikolwiek sposób, czy to ściślej, czy mniej ściśle, wiąże, a więc
w pierwszej kolejności na odpowiadającym mu przedmiocie, to jest na
zapachach, zarówno tych miłych, jak przykrych, na ich znaczeniach
i funkcjach, pragniemy skoncentrować naszą uwagę podczas organizowanej przez nas konferencji naukowej; za przewodników zaś tejże, powiedzmy, podróży do królestwa, do intrygującej krainy zapachów obrać chcemy
starożytnych, ich obyczaje, dzieła, a nade wszystko literaturę. Przedmiot
naszego sympozjalnego zainteresowania wyznacza tedy pojęcie powonienia i zapachu w kontekście możliwie szeroko rozumianej starożytności: chociaż przedmiot ten w pewniej mierze jest już opracowany, bez
wątpienia w dalszym ciągu można go twórczo eksplorować.
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D

o wzięcia udziału w konferencji zapraszamy młodych naukowców, studentów i doktorantów, z całej Polski, przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, miłośników
czasów, określmy je w ten oto sposób, dawno minionych,
które zawsze są; byłoby bowiem dobrze, gdyby obrany temat udało nam
się „obejrzeć” w czasie naszych obrad z możliwie wielu różnych, zawsze
przecież uzupełniających się, perspektyw. Co zaś tyczy się tematów poszczególnych prelekcji: jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, liczymy
w tym względzie na Państwa pomysłowość.
Zainteresowanych uczestnictwem w sympozjum prosimy o uzupełnienie
formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest poniżej, i przesłanie
go, do 12 kwietnia, na następujący adres: zapachy.starozytnosci@gmail.com;
informacja o referatach, które zakwalifikowane zostaną do wygłoszenia
w czasie konferencji – tym samym, zaznaczmy, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych zgłoszeń – wraz
z programem spotkania podana będzie do 17 kwietnia. Czas przewidziany
na każde z wystąpień to 20 minut; bardzo prosimy, aby, komponując swój
referat, fakt ten mieć bezwzględnie na uwadze. Ewentualne prezentacje
multimedialne, które prelegenci będą chcieli wykorzystać w trakcie
swoich wystąpień, trzeba będzie przesłać na podany powyżej adres
e-mail najpóźniej do 14 maja. Każdy uczestnik sympozjum otrzyma zestaw
materiałów konferencyjnych oraz zaświadczenie o przedłożonym przez
się referacie; nie zapewnia się natomiast noclegów ani żadnego posiłku
w dniu konferencji.
Organizatorzy przewidują publikację najlepszych wystąpień, jeśli tylko zostaną one opracowane w formie artykułu naukowego, po
uprzednim ich zrecenzowaniu, na łamach czasopisma „Littera Antiqua”
(http://www.litant.eu/).
W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji –
Łukasz Libowski

Data konferencji: 17 maja 2019 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2019 r.
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al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Koszt: udział w konferencji jest bezpłatny

