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cel konferencji

celem konferencja jest interdyscyplinarna dyskusja wzboga-
cająca warsztat naukowy i dydaktyczny przedstawicieli nauk 
historycznych, dotycząca rozbieżności między opisem, narra-
cją a reprezentacją. według wielu historyków kładących na-
cisk na narracyjny wymiar dyskursu historiograficznego, żad-
na narracja nie jest sprawozdaniem z tego, co się wydarzyło, 
lecz każdorazowo nadaje sens faktom, odpowiednio je inter-
pretując. 

proponowane obszary tematyczne

1. spór o istotę rozumienia (poznanie i rozumienie jako per-
spektywa epistemologiczna)
2. tekst – jego rozumienie i interpretacja,
3. Intertekstualność,
4. Badania historyczne a współczesne nurty filozoficzne:
a) historia a fenomenologia,
b) historia a hermeneutyka,
c) historia a strukturalizm,
d) historia a dekonstrukcja,
e) historia a badania kulturowe,
5. Myśliciele wobec historyczności (M. foucault, j. derrida, 
h-G. Gadamer, M. heidegger, p. ricoeur, e. husserl, s. Žižek,  
M. Merleau-ponty, G. deleuze, j. lyotard, r. rorty itp.)
6. współczesne interpretacje wybranych aspektów historii 
kultury intelektualnej, moralnej i fizycznej
7. historia a edukacja w muzeum i eksperymantatorium,
8. historia a polityka,
9. Interpretacje współczesnych zjawisk medialnych,
10. Media i historia.

zgłoszenia prosimy nadsyłać do

23 kwietnia 2016 roku 

na adres: 

warsztatyedukacyjne@wp.pl 

opłata wynosi 450 zł i obejmuje:
udział w konferencji,  materiały konferencyjne, certyfikat, noc-
leg, kolację i śniadanie, obiad oraz kawę, wycieczkę oraz wyda-
nie artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. 

Konferencja oraz nocleg odbędą się w wdw rewita hotel Im-
perial (20 m od sopockiej plaży, 100 m od morza).

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
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