KOBIETY EUROPY EPOK DAWNYCH – ŹRÓDŁA I PERSPEKTYWY
(Konferencja naukowa)
(24–25 października 2015 r.)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową inaugurującą
cykl spotkań Kobiety Europy epok dawnych (średniowiecze – XVIII w.) poświęconych kobiecie
żyjącej w Europie na przestrzeni kilku wieków, jeszcze zanim narodził się feminizm. Pomimo
wielu prężnie prowadzonych badań historia kobiet jest dziedziną nauki stosunkowo młodą,
zwłaszcza zaś jej część dotycząca epok dawnych. Zainteresowanie problematyką kobiecą
pojawiło się w historiografii oraz socjologii w latach 60. ubiegłego stulecia wraz z rozwojem
badań nad mniejszościami. Chociaż kobiety nie stanowią bynajmniej mniejszości, to przez całe
wieki były często marginalizowane lub dyskryminowane we wszystkich dziedzinach życia.
Proponujemy Państwu pochylenie się nad tą problematyką, zawężając tematykę do czasów
sprzed narodzin feminizmu. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja spotka się z Państwa
zainteresowaniem, a projekt Kobiety Europy epok dawnych stanie się cykliczną płaszczyzną
wymiany myśli, dzięki której co roku będziemy mogli w interdyscyplinarnym gronie
dyskutować na temat kobiet, koncentrując się już na wybranych aspektach zagadnienia. Na
początek pragniemy zaproponować bardzo szeroki i ogólny temat poświęcony kobietom
żyjącym w Europie w różnych krajach, w różnych ustrojach politycznych, należącym do
różnych stanów, wykonującym różne zawody.
Lista zagadnień jest bardzo szeroka. Podajemy kilka przykładowych, mając nadzieję, że
przyszłe uczestniczki oraz uczestnicy zechcą ją wzbogacić o własne propozycje:

1/ sytuacja prawna kobiet,
2/ miejsce kobiety w rodzinie,
3/ medycyna i kobiety,
4/ kobiety w literaturze, sztuce i muzyce,
5/ polowania na czarownice,
6/ edukacja,
7/ Kościół/y i kobiety,
8/ rewolucje/wojny i kobiety,
9/ kobiety łamiące prawo i normy społeczne,
10/ kobiety a władza,
11/ kobiece organizacje/zrzeszenia,
12/ kobiety i życie zawodowe,
13/ metody/stan badań nad tematyką dotyczącą kobiet,
14/ kobiety – między przeszłością a teraźniejszością.
Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistki i specjalistów różnych dziedzin. Prosimy o
przesyłanie propozycji wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz
streszczeniem w języku polskim (do 3.000 znaków ze spacjami) do końca stycznia 2015 r. na
adres kobietadawniej@wn.uw.edu.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i akceptacji
wystąpienia zostanie wysłane do 1 marca 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, obejmuje ona koszty redakcji i druku oraz poczęstunku w
przerwach obrad. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki
delegujące.

Językiem konferencji jest język polski.

Miejscem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55.
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