Projekt I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. Miłość w kulturze polskiej
Szanowni Państwo,
wyobrażenie miłości, jej zrywy, przeżywanie oraz upadki wyzwalało w codziennych
zachowaniach Polaków rozmaite reakcje i refleksje, było inspiracją malarzy, poetów,
prozaików, muzyków. Miłość, jej manifestacje i symbole, wywołane nią stany uniesienia i
traumy, obecne były we wszystkich środowiskach społecznych. Miłość zajęła trwałe miejsce
w dziejach Polski, stanowiąc w znacznej mierze o wrażliwości mieszkańców na jej
przyczyny, trwanie i skutki. Pozostawiła i pozostawia po sobie ogromne świadectwo w
polskim materialnym i niematerialnym dziedzictwie kultury, którego oblicze niekiedy jest
trudne do określenia i spenetrowania. Intencją organizatorów jest sprowokowanie badaczy do
odpowiedzi na pytanie: po co nam miłość i czyja jest miłość? Nadto pragniemy zwrócić
uwagę na takie pola jak:
- archeologiczne ślady miłości,
- kultura i społeczeństwo bez miłości,
- miłość w kulturze ludowej,
- miłość a zmiana,
- miłość w epokach literackich, jej inności, cienie i blaski,
- miłość, seks, prokreacja, tabu w różnych kulturach,
- miłość a gendr,
- miłość a feminizm,
- miłość a racjonalność,
- miłość a twórczość plastyczna,
- miłość a folklor,
- miłość „dawna” – miłość „współczesna”,
- miłość pisarza oddana literacką fikcją,
- miłość emancypantki i feministki,
- miłość studencka – dawniej i dziś,
- miłosne dewiacje w tekście literackim oraz plastycznym,
- medyczne aspekty miłości,
- prawne aspekty miłości,
- „słowa” i „rzeczy” o miłości.
Z tych, między innymi, powodów Uniwersytet Rzeszowski podjął próbę
antropologicznego ogarnięcia rozmaitych, możliwie najszerszych, obszarów wiedzy
programowo lub sporadycznie sięgających po kolorystykę miłości we wszelkich
temporalnych płaszczyznach.
Zwracamy się zatem do uczonych wszelkich specjalności z prośbą o możliwość
rozważenia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Miłość w kulturze polskiej.
Nasza propozycja oferty udziału w Konferencji skierowana jest przede wszystkim do
archeologów, historyków, historyków sztuki, etnologów, folklorystów, socjologów,
muzykologów, literaturoznawców, językoznawców, prawników i lekarzy. Przewidujemy, że I
Ogólnopolska Konferencja pt. Miłość w kulturze polskiej odbędzie się w dniach 16-18

października 2013 roku w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Wołosań”, Cisna 87, 38 –
607 Cisna, t. 13 468 63 73; 784 973 568.
Wstępna kalkulacja przedsięwzięcia pozwala przypuszczać, iż opłata konferencyjna
wahać się będzie w granicach 415 zł.
Zamknięcie terminu nadsyłania (zgłaszania) tematów wystąpień organizatorzy
określają na 6 października 2013 roku. Ewentualną korespondencję proszę kierować na adres:
e- mail: lysiakwojciech@univ.rzeszow.pl; t. 789 144 814 lub tomsiem@poczta.fm
Projektem Konferencji proszę zainteresować swoje otoczenie.
Z poważaniem
prof. dr hab. Wojciech Łysiak

