Szanowne Koleżanki! Drodzy Koledzy!
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Koło Naukowe
Circulus Diplomats mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków
humanistycznych do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Przypomnieć
zapomniane… Odkryć nieznane…", która odbędzie się w dniach 26-28 XI 2015 roku
w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi.
Konferencja nasza dotyczyć będzie wszystkiego co określić można przymiotnikami użytymi
w tytule. Równie mile widziane będą wystąpienia ukazujące proces zacierania pamięci lub jej
przywracaniu, a także traktujące o poszukiwaniu i odkrywaniu rzeczy nieznanych.
Celowo nie określamy sztywnych ram tematycznych, zdając się na Państwa inwencję. Mamy
nadzieję, że Konferencja nasza stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań
prowadzonych przez młode pokolenie humanistów, a referaty przybliżą tematykę
pozostającą po za głównym nurtem dyskursu naukowego...
Obrady będą toczyły się w obrębie czterech paneli:
Panel I: Zapomniani czy niechciani.
Pamięć jest jedną z najcenniejszych rzeczy pozostających po człowieku, lecz nie każdy
cieszy się chwałą, na jaką zasługuje. Celem niniejszego panelu jest przedstawienie sylwetek
osób celowo wymazanych z kart historii; z najróżniejszych powodów – politycznych,
społecznych, religijnych, ze względu na swoją twórczość czy działalność, jak i tych, których
czyny, dzieła i osiągnięcia nie zostały odnotowane w świadomości ogółu.
Panel II: Ukryte w mroku dziejów.

Historia zna wiele doniosłych zdarzeń pozostających na marginesie świadomości ludzkiej.
W tym panelu oczekujemy na referaty dotyczące nie tylko wydarzeń spektakularnych –
wojen, przewrotów czy odkryć ale również traktujące o sprawach społeczno-religijnych
i epizodach istotnych jedynie z punktu widzenia jednostek lub niewielkich grup ludzkich.
Panel III: Apoteoza i damnatio memoriae.
Wraz ze zmieniającymi się czasami ewoluowało podejście do pisania o przeszłości
i teraźniejszości - jedne zdarzenia stawały się warte pamięci, a inne tę wartość traciły. Panel
ten ma na celu przybliżenie procesów gloryfikacji oraz potępienia ludzi i wydarzeń w różnych
czasach i systemach. Chcemy w nim także uwzględnić zagadnienia powiązane z polityką
pamięci
i
wynikającą
z
niej
polityką
historyczną.
Panel IV: Z pamiętnika dyplomaty.
Dyplomacja związana jest z historiami zakulisowymi. Wiele ustaleń podjętych w toku
negocjacji międzynarodowych nigdy nie miało opuścić wnętrza gabinetów. Niejednokrotnie
negocjacjom towarzyszyło zastraszanie czy przekupstwo. W tym panelu oczekujemy na
referaty odsłaniające nieznane aspekty działań dyplomatów, jak również na wystąpienia
opowiadające o działaniach mających niewiele wspólnego z kurtuazją i protokołem
dyplomatycznym.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/15-5vnfbzrrUqHgdHZgONWFg6xQy5jJ93hDzxcOd7pIg/viewform

Czas wygłaszania referatu wynosi maksymalnie 20 min.
Referaty można wygłaszać w języku polskim, jak również w językach kongresowych.
Wygłoszenie referatu w innym języku należy uzgodnić z organizatorami. Osoby studiujące po
za granicami Polski mogą zaprezentować swoje wystąpienie we własnym języku narodowym.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł/20€ i zawiera poczęstunek w czasie przerwy
kawowej oraz materiały konferencyjne. Należy ją uiścić drogą przelewu bankowego. Numer
konta zostanie podany w mailu z informacją o zakwalifikowaniu referatu. Osoby chcące
otrzymać fakturę prosimy o przesłanie odpowiednich danych za pośrednictwem formularza.
Prosimy o rezerwację noclegów we własnym zakresie. Przygotowaliśmy dla Państwa
listę proponowanych miejsc noclegowych. Znajduje się ona na stronie
http://sknh.uni.lodz.pl/sknh/podroze_noclegi.pdf
Istnieje możliwość publikacji referatu w serii wydawniczej Vade nobiscum.
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie tekstu, wraz z recenzją pracownika naukowego
(przynajmniej doktora) do dnia 1 II 2016. Publikacja zostanie wydana przed zakończeniem

bieżącego roku akademickiego.
Zapraszamy
do
śledzenia
https://www.facebook.com/lodzkajesien

profilu

konferencji

na

facebooku:

Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości odpowiadamy za pośrednictwem skrzynki mailowej:
lodzkajesien@gmail.com
Harmonogram
• do 1 XI 2015 godz. 23.59 przyjmowanie zgłoszeń.
• 6 XI 2015 rozesłanie maili z informacją o zakwalifikowaniu referatów i danymi do przelewu.
• 26-28 XI konferencja.
• do 1 II 2016 przyjmowanie tekstów do publikacji.

Do zobaczenia w Łodzi!

