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I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów  

i Młodych Naukowców 

 

„Rozważna i/czy romantyczna –  

kobiecość na przestrzeni wieków” 
 

 

Doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów 

i Młodych Naukowców „Rozważna i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, 

która odbędzie się 5–6 czerwca 2017 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy 

ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie. 

 

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków 

w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym 

i kulturoznawczym. Ponadto konferencja stanowi doskonałą okazję do podsumowania 

dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów 

badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych 

zajmujących się omawianą tematyką. 

 

Proponujemy następujące zagadnienia problemowe: 

 rola i pozycja kobiety w rodzinie i w społeczeństwie – od starożytności do czasów 

współczesnych 

 emancypacja i walka o prawa kobiet 

 XIX-wieczne zmiany w sposobie postrzegania kobiet i ich następstwa 

 filozoficznie o kobiecie  

 kobiety filozofujące 

 sposoby kreowania bohaterek utworów literackich przez kobiety i mężczyzn – 

podobieństwa i różnice 



 literatura o kobietach i literatura dla kobiet 

 wizerunek i rola kobiety we współczesnej kulturze masowej 

 kreowanie wizerunku kobiety w dyskursie medialnym XXI wieku  

 wizerunek kobiety w językowym obrazie świata  

 społeczno-kulturowy wymiar kobiecości i jego przemiany 

 oblicza feminizmu – wczoraj i dziś 

 kobieta współczesna – szanse i wyzwania 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.  

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.  

Koszt udziału w konferencji: 250 zł. 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady, kolację oraz 

dofinansowanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje będą 

aktualizowane na stronie internetowej konferencji (https://web.facebook.com/I-

Interdyscyplinarna-Konferencja-Doktorantów-i-Młodych-Naukowców-UWM-773004499537283/ 

oraz http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/rozwazna-iczy-

romantyczna-kobiecosc-na-przestrzeni). Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz 

noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu bazy noclegowej.   

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres wrsdwh@wp.pl do dnia 15 marca 2017 r.  
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