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Założenia programowe konferencji

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do kontynuowania rozważań nad zagadnieniem
obywatelskości, do formułowania i omawiania wzorów obywatelskości w kontekście wzorów
kulturowych, postaw obywatelskich oraz form, w jakich się realizują, a także obrazów obywatela,
pojawiających się w kulturze na przestrzeni wieków. W tym roku pragniemy skupić się na aspektach
aktywności obywatelskiej w przestrzeni publicznej, rozumianej jako działalność kształtująca postawy,
wzmacniające wartość, znaczenie i uznanie dla tego, co wspólne, a przejawiające się zarówno w
modelu społecznikowskim, jak i działalności artystycznej czy też artywistycznej (postawa: artystaaktywista).
Chcielibyśmy zachęcić do przyjrzenia się rozmaitym przejawom aktywności na rzecz własnych
środowisk oraz kształtowania przestrzeni wspólnych dla współobywateli, a także refleksji nad nimi, w
tym nad wszelkimi inicjatywami społecznymi podejmowanymi w przestrzeni publicznej. Chodzi nam tu
o inicjatywy nastawione na odzyskiwane publicznego statusu przestrzeni, zarówno te nakierowane na
protest, bunt, czy opór społeczny, jak i te z obszaru działalności animacyjnej w przestrzeni wspólnej czy
też w środowiskach lokalnych. Chcielibyśmy także poświęcić się refleksji nad przejawami działalności
obywatelskiej, takimi jak legislacyjne inicjatywy obywatelskie, ruchy miejskie, ruchy artystyczne,
ekologiczne itp., które mogą stanowić interesujące przykłady w ramach omawianych tu tematów i
zagadnień związanych z zaangażowaniem obywatelskim we współczesnych społeczeństwach.
Zapraszamy również do opisu aktywnych postaw obywatelskich odnotowanych w historii, które mogą
stanowić podstawę dla teoretycznych rozważań, jak i prezentacji konkretnych przykładów.

Proponujemy zatem wymianę poglądów na wybrane tematy:
Wzory obywatelskości funkcjonujące w kulturze
Kulturowe standardy osobowości a wzory obywatela (pożądane, jak i nieakceptowane w kulturze)
Uczestnik kultury jako obywatel
Działalność obywatelska na rzecz środowiska lokalnego
Aktywność obywateli w przestrzeni publicznej miast
Obrazy obywatela i jego aktywności w sztuce (film, teatr, literatura)
Sprzeciw i bunt w kulturze a opór i nieposłuszeństwo obywatelskie (między „warchołem” a
obywatelem).

Terminarz:

01.04.2018 r. – ostateczny termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu, w tym:
nadesłania abstraktu w języku polskim w objętości ok. 1000 znaków i angielskim ok. 500 znaków.
Abstrakt powinien zawierać plan referatu (strukturyzacja tekstu – przewidywane podrozdziały),
główne problemy badawcze i tezy pracy, przedstawienie co nowego wnosi artykuł do istniejącego
stanu wiedzy, ewentualnie najważniejszą literaturę, w oparciu o która powstanie tekst, oraz słowa
klucze w języku polskim i angielskim (max. 5 słów), wraz z tłumaczeniem tytułu na j. angielski. Prosimy
kierować zgłoszenia na załączonym formularzu na adres: wzory.kultury@gmail.com
10.04.2017 r. – przesłanie osobom, które nadeślą wypełnione zgłoszenie informacji o przyjęciu
przez organizatorów propozycji referatów. Nieprzekraczalny czas wystąpień: 20 min.
do 16.04.2018 r. – dokonanie przez uczestników wpłaty w wysokości 200 zł za udział w
konferencji po otrzymaniu przez nich informacji o zaakceptowaniu tematu przez organizatorów.
Opłaty prosimy kierować na nr konta UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w
tytule przelewu podając cel subkonta /K00000657/ oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji. Z
dopiskiem: Wzory kultury – aktywność społeczna.
Prosimy jednocześnie o przesłanie kopii dokonania wpłaty na adres podany w komunikacie lub
adres pocztowy Instytutu Kulturoznawstwa UAM (Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań z dopiskiem:
Wzory kultury – aktywność społeczna).
do 18.04. 2018 r. - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w
terminie zgłoszą swój udział, dokonają opłaty konferencyjnej, otrzymają pozytywną recenzję referatu.
31.05.2018 r. – ostateczny termin nadesłania artykułów w formie elektronicznej.
Objętość referatu powinna zawierać się w ilości ok. 20 000 znaków. Artykuł powinien zawierać
imię i nazwisko autora, afiliację, tytuł, powinien być ustrukturyzowany tj. podzielony na części
poprzedzone wstępem (w nim główne tezy artykułu, problemy badawcze, nowe wartości poznawcze
jakie wnosi artykuł do stanu wiedzy) powinien być zakończony podsumowaniem oraz wykorzystaną

literaturą [bibliografia], w treści artykuł powinien zawierać odpowiednią strukturyzację tekstu tj.
wydzielone przewidywane podrozdziały.
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Korespondencję prosimy kierować na adres: wzory.kultury@gmail.com
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