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ZAPRASZAJĄ
NA DRUGĄ OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Z CYKLU MŁODE KULTUROZNAWSTWO
POD TYTUŁEM

Kryzys dyskursu miłosnego?
O miłości i formach jej przedstawiania
w kulturze współczesnej
WARSZAWA, 10 marca 2016 roku
Jest to konferencja poświęcona spotykanym w kulturze XX i XXI wieku ujęciom miłości oraz
różnorodnym sposobom artykulacji miłosnych doświadczeń – od tych, które odnajdujemy
w artystycznych tekstach kultury, po te, które wiążą się z formami tekstualności internetowej.
Pragniemy, żeby w centrum zainteresowania uczestników naukowej debaty znalazły się
kwestie związane z kulturowymi mediacjami sprzyjającymi narodzinom i wyrażaniu uczuć
erotycznych, z tekstowymi (w szerokim sensie, tzn. nie tylko językowymi) świadectwami
trwania/reinterpretacji/przewartościowania czy degradacji miłosnych mitów; zmierzamy także
do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytania o przemiany sfery wartości związanych
z tą problematyką, o uwarunkowania owych przemian i ich różnorodne konsekwencje
(m.in. obyczajowe, psychologiczne, ideologiczne, społeczne, estetyczne i artystyczne) –
zwłaszcza

te,

które

znajdują

uchwytne

przełożenie

na

przekształcenia

praktyk

wypowiedzeniowych. Interesują nas zarówno obiegi elitarne, jak i rejony popkultury, w tym
m.in. problemy komercjalizacji ideałów romantycznej miłości i toposów baśniowych przez
mass media oraz pornografizacji kultury masowej (ale wyłącznie o tyle, o ile przejawy tego
zjawiska pozostają w związku z ewokacją uczyć miłosnych).

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (opłata pełna – dla pracowników naukowych) lub 150 zł (opłata
ulgowa – dla doktorantów). Obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet)
i obiadu oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenia (imię i nazwisko, wykształcenie wraz z kierunkiem studiów, afiliacja, numer telefonu, adres
mailowy, kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia, ewentualnie dane do faktury – jeśli
jej wystawienie jest oczekiwane) prosimy przesłać w oddzielnym pliku w terminie do 19 lutego 2016 roku
na adres: m.jazownik@uksw.edu.pl
Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 21 lutego. Ostateczny termin uiszczenia
opłaty konferencyjnej przewidziany został na czwartek 25 lutego 2016 r.
Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
(na dowodzie wpłaty podajemy: Konferencja Kryzys dyskursu miłosnego).
Czas i miejsce obrad: 10 marca 2016 r., Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział
Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5, Aula Muzyczna (sala 116, poziom -2).
Serdecznie zapraszamy!
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