Koło Naukowe Doktorantów Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
Gnuśność, lenistwo i złe nawyki.
Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym.

23 - 24 listopada 2017 roku
w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodych adeptów nauki
(doktorów i doktorantów), ale także doświadczonych badaczy kierunków
humanistycznych, społecznych i artystycznych.

Cel konferencji:
Chcielibyśmy poświęcić ten czas na rozmowę o problemie, jakie w historii zajmowało
lenistwo, gnuśność oraz uzależnienia. Omawiane zagadnienia już w starożytności były
przedmiotem wielu rozważań. Brak posiadania pracy oraz konkretnych zajęć zazwyczaj
równoznaczne jest z lenistwem. Chcemy pokazać jak na przestrzeni wieków wyglądała
kwestia bezrobocia z wyboru. Ważne aby przyjrzeć się także różnym aspektom
korespondującym z tematem przewodnim konferencji, m.in. postrzeganiem lenistwa przez
pryzmat literatury i sztuki, religii oraz filozofii. Interesuje nas nie tylko ich dosłowność,
lecz również metafora i symbolika występująca w licznych naukowych dyskursach.
Proponowany przez nas temat zachęca do zgłębiania poprzez swoje szerokie spektrum
odniesień estetycznych, społecznych czy kulturowych.

Proponowane zagadnienia:
brak zajęcia – niemożność pomysłu „na siebie” czy złe zrządzenie losu;
lenistwo i przyjemność jako cel życia;
żadna praca nie hańbi – zajęcia nie przyjęte moralnie przez społeczność;
leniwi, próżni i pazerni władcy;
praca uszlachetnia, ale szlachta nie pracuje - mit, prawda czy wyłącznie 		
młodzieżowy slang;
gnuśność, nuda i grzech, a religie świata;
lazinnes in art – motyw lenistwa w literaturze i sztuce;
lenistwo matką wynalazków;
człowiek wobec zgubnych nawyków;
Podstawą kwalifikacji wystąpienia jest abstrakt, napisany w jednym z trzech języków
konferencji (polski, angielski, niemiecki). Powinien on zawierać streszczenie głównych
tez oraz bibliografię. Długość abstraktu (bez bibliografii) ma wynosić maksymalnie do
2000 znaków. Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia wraz
z abstraktem prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2017 roku na adres: kndh@up.krakow.pl
Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 14 lipca 2017 roku. Opłata konferencyjna
wynosi 140 zł i obejmuje koszty dwóch obiadów, materiałów konferencyjnych oraz jednego
egzemplarza wydanej monografii pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące
terminu wpłaty wraz z numerem konta zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym
uczestnikom konferencji 21 lipca 2017 roku.
Osobami zwolnionymi z opłaty konferencyjnej są doktoranci
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
mgr Jakub Pieczara
Aktualności związane z organizacją konferencji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej:
https://gnusnosclenistwo.wordpress.com/
Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: kndh@up.krakow.pl

