
  

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

Czytanie przeszłości 

 

Rzeszów 21-22.04.2016 r. 

 
Koło Naukowe Studentów Archeologii i Koło Naukowe Studentów Muzeologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy udziale Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, ma zaszczyt zaprosić na studencko-

doktorancką konferencję naukową ”Czytanie przeszłości”, która odbędzie się w dniach 21-22 

kwietnia 2016 r. w Rzeszowie.  

 Konferencja obejmować będzie szeroki wachlarz nauk zajmujących się zagadnieniami 

kultury materialnej i duchowej naszych przodków, od czasów najdawniejszych po nam 

współczesne, łącznie z kwestiami ich ochrony i zabezpieczenia. Z uwagi na 

interdyscyplinarny charakter spotkania zapraszamy do udziału doktorantów i studentów 

różnych kierunków humanistycznych, a także innych nauk, które w swych badaniach zajmują 

się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną. Głównym celem 

konferencji będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak współcześni badacze oraz 

dzisiejsze społeczeństwo postrzega historię i kulturę naszych przodków. W jaki sposób 

przeszłość funkcjonuje w teraźniejszości, jak należy o nią dbać i chronić, aby nie została 

zapomniana?  

 

Proponowane poniżej zagadnienia stanowią przykłady tematów wystąpień, ale nie wyczerpują 

całości problematyki:  

 

- człowiek, jego kultura materialna i duchowa w przeszłości 

- architektura historyczna i sposoby jej ochrony 

- wymarłe i ginące języki – czyli jak można chronić niematerialne dziedzictwo 

- muzea, rezerwaty i skanseny oraz ich rola społeczna 

- współczesne metody ochrony dziedzictwa kulturowego 

- prawne zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego  

- przyczyny zanikania zjawisk kulturowych, obyczajów i tradycji 

- XVIII i XIX-wieczna wieś w badaniach etnograficznych 

- zapomniane wróżby, gusła, legendy, mity i tradycje 

- mniejszości narodowe i ich spuścizna 

- ochrona dzieł historii sztuki i problemy z nimi związane 

- ochrona dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego w Polsce 

- czy nauki ścisłe są w stanie pomóc w ochronie dziedzictwa kulturowego 

 

Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane w formie artykułów 

recenzowanych w czasopiśmie „Młoda Muzeologia” wydawanym na Uniwersytecie 

Rzeszowskim.  



 

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami o maksymalnej długości 300 słów prosimy 

przesłać do 29 lutego 2016 roku na podany adres mailowy czytanieprzeszlosci@gmail.com 

 

Organizatorzy 

 

 

 

Miejsce konferencji:  

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ul. Moniuszki 10 

35-015 Rzeszów 

 

Oraz 

 

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie 

Rynek 6 

35-064 Rzeszów 

 

 

Opłaty: 

 

Opłata konferencyjna wynosi 35 złotych (materiały konferencyjne, publikacja 

pokonferencyjna, drobny poczęstunek). Organizatorzy nie zapewniają noclegów i obiadów, 

służą jednak pomocą w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania. W ramach konferencji 

przewidziane jest zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz spotkanie 

integracyjne.   

 


