
która odbędzie się w dniach 16–18 marca 2011 roku na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach cyklu

Proponowana tematyka:
- wielkie kampanie i formacje wojskowe – rozwój, orga-
nizacja, zastosowanie, taktyka, etc. 
- wodzowie i podwładni – biografistyka, zasady dowodze-
nia, obowiązek i niesubordynacja w relacji przełożony-
podwładny, rywalizacja wodzów, etc.
- wojna a polityka – propaganda, strategia, legitymizacja 
władzy, prestiż, etc.
- wojna w kulturze i myśli filozoficznej – topos wojny 
w literaturze, dzieła literackie o wojnie, historyczne 
źródłoznawstwo militarystyki, etc.
- filozofia i filozofowie o wojnie – etyczny aspekt wojny, 
rola wojny w państwie, stosunek do przemocy i zabijania, 
etc.
- wymiar sakralny wojny – wojna a religia, wojna a magia, 
religijność wojskowych, rytuały i zaklęcia wojenne, teo-
logia wojny, etc.
- wojna w ujęciu społeczno-gospodarczym – życie codzi-
enne w obliczu wojny, cywile a wojskowi, wojna a gospo-
darka państw, wynagrodzenie za służbę wojenną, etc.
- materialne ślady wojen – bronioznawstwo, stanowiska 
archeologiczne, numizmatyka, epigrafika, papirologia, 
etc.

Uczestnictwo w konferencji:
- Uczestniczyć w konferencji mogą studenci, absolwenci 
i doktoranci.
- Do dnia 18 II 2011 należy przysłać wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (do pobrania ze strony http://jazon.hist.
uj.edu.pl/~knhs/ ) oraz abstrakt referatu (2000 znaków) i 
bibliografię na adres: krak.konf.staroz@gmail.com

- Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo 
selekcji zgłoszonych referatów. Lista zakwalifikowanych 
referatów zostanie ogłoszona do 25 II 2011.
- Opłata dla uczestników z Krakowa wynosi 25 zł, natomi-
ast dla uczestników z innych miast Polski 50 zł. Należy ją 
wnieść do dnia 4 III 2011, na numer konta, który zostanie 
podany osobom zakwalifikowanym.

Dodatkowe informacje:
- Wystąpienie powinno trwać 15–20 min.
- Po każdych 3–4 referatach odbędzie się 15–20 minutowa 
dyskusja.
- W ramach konferencji referenci będą mieć zapewnione 
obiady oraz pokryte koszta noclegu w całości lub 
części.
- W trakcie konferencji odbywać się będą wykłady ot-
warte, warsztaty oraz panele dyskusyjne z pracownikami 
naukowymi.
- Planowana jest publikacja materiałów konferen-
cyjnych.

Zapraszamy do uczestnictwa studentów, absolwentów i 
doktorantów historii, archeologii, filologii klasycznej, 
religioznawstwa, filozofii i innych kierunków.
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