
 
 
 

        

 

 

 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja 
Studencko

Ciemne oblicza Europy

 
Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską 

Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, poświęconą różnorodnym aspektom kultury 

europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej konfere

Celem sympozjum jest podjęcie tego zagadnienia jako wspólnego przedmiotu badań 

różnorodnych dyscyplin naukowych. Założeniem wstępnym jest przesłanka o istnieniu 

wyróżnionego fenomenu kultury europejskiej, pomimo wszelkich mo

niedefiniowalności takiego pojęcia. Dokonując wiwisekcji funkcjonowania Europy od czasów 

prehistorycznych po współczesność, chcemy wydobyć na światło dzienne postaci, zdarzenia i 

procesy, które z jednej strony wywołują we współczesnych Eur

ale z drugiej wzbudzają ciekawość. Mamy nadzieję, że efektem końcowym stanie się pewien 

zbiór określonych cech europejskości 

w swojej akurat niechlubnej i negatywnej odmianie

m.in. wojny krzyżowe, epidemie dżumy, konflikty wojenne, spory religijne, handel ludźmi, 

terroryzm, (nie)etyczne badania, cenzura i wiele innych, mamy nadzieję stworzyć forum 

wymiany poglądów dla młodych reprezentantó

a także nauk społecznych i medycznych. Program konferencji planujemy podporządkować 

oryginalnym hasłom tematycznym: 

człowiek. 

 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów o dłu

2013 roku na adres konferencja.ikd@gmail.com

Informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 12 kwietnia br. Opłata 

konferencyjna wynosi 80 zł. 

Serdecznie zapraszamy! 

  
 

Instytut Kultury Europejskiej 

    

 

ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno 

tel. +48 61 423 70 00, fax. +48 61 423 70 02 

konferencja.ikd@gmail.com 

www.www.www.www.ikeikeikeike....amu.edu.plamu.edu.plamu.edu.plamu.edu.pl    

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja 
Studencko-Doktorancka 
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Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris” przy Instytucie Kultury Europejskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską 

Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, poświęconą różnorodnym aspektom kultury 

europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są: Ciemne oblicza Europy

Celem sympozjum jest podjęcie tego zagadnienia jako wspólnego przedmiotu badań 

różnorodnych dyscyplin naukowych. Założeniem wstępnym jest przesłanka o istnieniu 

wyróżnionego fenomenu kultury europejskiej, pomimo wszelkich mo

niedefiniowalności takiego pojęcia. Dokonując wiwisekcji funkcjonowania Europy od czasów 

prehistorycznych po współczesność, chcemy wydobyć na światło dzienne postaci, zdarzenia i 

procesy, które z jednej strony wywołują we współczesnych Europejczykach wstyd czy odrazę, 

ale z drugiej wzbudzają ciekawość. Mamy nadzieję, że efektem końcowym stanie się pewien 

zbiór określonych cech europejskości – w perspektywie tegorocznego tematu przewodniego 

w swojej akurat niechlubnej i negatywnej odmianie. Poprzez analizę takich problemów jak 

m.in. wojny krzyżowe, epidemie dżumy, konflikty wojenne, spory religijne, handel ludźmi, 

terroryzm, (nie)etyczne badania, cenzura i wiele innych, mamy nadzieję stworzyć forum 

wymiany poglądów dla młodych reprezentantów środowisk humanistycznych i przyrodniczych, 

a także nauk społecznych i medycznych. Program konferencji planujemy podporządkować 

oryginalnym hasłom tematycznym: strach, pogarda, cierpienie, władza, niewola, 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 1200 znaków ze spacjami do dnia

konferencja.ikd@gmail.com 

Informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 12 kwietnia br. Opłata 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja  

” przy Instytucie Kultury Europejskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską 

Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, poświęconą różnorodnym aspektom kultury 

Ciemne oblicza Europy. 

Celem sympozjum jest podjęcie tego zagadnienia jako wspólnego przedmiotu badań 

różnorodnych dyscyplin naukowych. Założeniem wstępnym jest przesłanka o istnieniu 

wyróżnionego fenomenu kultury europejskiej, pomimo wszelkich możliwych zarzutów 

niedefiniowalności takiego pojęcia. Dokonując wiwisekcji funkcjonowania Europy od czasów 

prehistorycznych po współczesność, chcemy wydobyć na światło dzienne postaci, zdarzenia i 

opejczykach wstyd czy odrazę, 

ale z drugiej wzbudzają ciekawość. Mamy nadzieję, że efektem końcowym stanie się pewien 

w perspektywie tegorocznego tematu przewodniego – 

. Poprzez analizę takich problemów jak 

m.in. wojny krzyżowe, epidemie dżumy, konflikty wojenne, spory religijne, handel ludźmi, 

terroryzm, (nie)etyczne badania, cenzura i wiele innych, mamy nadzieję stworzyć forum 

w środowisk humanistycznych i przyrodniczych, 

a także nauk społecznych i medycznych. Program konferencji planujemy podporządkować 

strach, pogarda, cierpienie, władza, niewola, 

gości do 1200 znaków ze spacjami do dnia 7 kwietnia 

Informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 12 kwietnia br. Opłata 


