Koło Naukowe Doktorantów Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

,,Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu,
tam też bezład i wszelki występek”
Gniew, zazdrość i nienawiść w przestrzeni historycznej.

14 - 15 listopada 2019 roku
w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodych adeptów
nauki (doktorów i doktorantów), ale także doświadczonych
badaczy kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.

gniewzazdrosc.wordpress.com
kndh@up.krakow.pl

Cel konferencji:
Chcielibyśmy w tych dniach poddać pod rozwagę zagadnienia gniewu i zazdrości
w ujęciu historycznym, socjologicznym i antropologicznym. Omawiana problematyka
nie dotyczy bowiem jedynie kwestii dawnych, ale również współczesnych i jest niejako
determinantą dnia codziennego. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad zjawiskiem
ludzkiej zawiści, a także motywów i pobudek postępowania prowadzącego do destabilizacji
struktur życia społecznego. Konferencją chcielibyśmy również unaocznić fakt, iż mowa
nienawiści, powszechny gniew i pożądanie doprowadzały od wiek wieków do niestabilności,
a w efekcie do przewrotów społecznych, politycznych oraz gospodarczych i zachwiania
kontaktów międzyludzkich.

Proponowane zagadnienia:
Jedni mają, inni zazdroszczą – odwieczny grzech przeciwko moralności czy współczesny
problem? – problem klasowości w dziejach;
,,Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest” – słowo Boże vs.
rzeczywistość na przestrzeni wieków;
,,Są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem” – odwieczny konflikt etyki i
władzy w historii politycznej i społecznej;
Destabilizacja państw, wojny, rewolucje i powstania – zazdrość i gniew asumptem
przewrotów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych;
,,Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana” – motyw gniewu w filmie, literaturze i
sztuce;
Dzieci gniewu;
Hejt i mowa nienawiści – wynalazek ery informacyjnej czy element obecny w historii
świata od zarania dziejów?
Podstawą kwalifikacji wystąpienia jest abstrakt, napisany w jednym z dwóch języków
konferencji (polski, angielski). Powinien on zawierać streszczenie głównych tez oraz bibliografię.
Długość abstraktu (bez bibliografii) ma wynosić maksymalnie do 2000 znaków. Planowane
jest wydanie monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać
do dnia 30 czerwca 2019 roku na adres: kndh@up.krakow.pl
Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 14 lipca 2019 roku. Opłata konferencyjna
wynosi 150 zł i obejmuje koszty dwóch obiadów, materiałów konferencyjnych oraz jednego
egzemplarza wydanej monografii pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące
terminu wpłaty wraz z numerem konta zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym
uczestnikom konferencji 14 lipca 2019 roku.
Osobami zwolnionymi z opłaty konferencyjnej są doktoranci
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Z wyrazami szacunku Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
mgr Jakub Pieczara

