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ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
w OGÓLNO POLSKIEJ

KONFERENCJI NAUKOWEJ

ELITY JAGIELLOŃSK IEJ RZEC ZYPOSPOL ITEJ.
KULTURA-POLI TYKA- WOJS KO-KOŚC IÓŁ

Lublin, 24-25 ma rca 2014 roku

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w debacie nad szeroko pojętymi elitami
Rzeczypospolitej za panowania dynastii Jagiellonów. Chcielibyśmy zaproponować bloki
tematyczne:
-kultura: artyści, twórcy dzieł sztuki i architektury, literaci, ludzie nauki i uniwersytetu,
mecenat artystyczny,
-polityka: urzędnicy lokalni i centralni, dyplomaci, sekretariat królewski, dwór królewski,
posłowie i senatorowie, pisarze polityczni
-wojsko: dowódcy i teoretycy wojskowi
-Kościół: duchowni w służbie Kościoła i Rzeczpospolitej
Interesują nas elity zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, wykształcenie, kariera i
drogi awansu, pozycja materialna i społeczna, działalność publiczna, wzajemne rel acje.
Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z
różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, historii sztuki i prawa.

OPIEKUN NAUKOWY
dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
(Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 marca 2014 roku, w sali 208 Collegium
Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).
2. Referaty będą prezentowane w wyodrębnionych tematycznie panelach. Organizatorzy
przeznaczają do 20 minut na każde wystąpienie.
3. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału poprzez
przesłanie formularza z tytułem referatu, abstraktem (1500-2000 znaków) i bibliografią
(źródła i opracowania) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

OPŁATY
Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 70 zł.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: udział w obradach, materiały
konferencyjne, serwis kawowy i publikację pokonferencyjną. Zainteresowanych pomocą
w rezerwacji noclegów prosimy o kontakt.

TERMINY
22 lutego - ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
24 lutego - termin poinformowania o przyjęciu zgłoszonych referatów
3 marca - ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby
zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji
24-25 marca - obrady konferencyjne
24 kwietnia - termin nadsyłania artykułów do druku (wraz z recenzją pracownika naukowego
ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego)

KONTAKT
Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rwsswnh@gmail.com.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny lub mailowy:
sprawy organizacyjne:
Krzysztof Osewski
tel. 885-682-042.
krzysztofosewski@gmail.com
sprawy naukowe:
Ewelina Polańska
tel. 660-386-956
ewelinalilia@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

