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Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt
zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych oraz badaczy
architektury – studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych
(maksymalnie z tytułem doktora) do udziału w ogólnopolskiej,
interdyscyplinarnej konferencji:

IV Łódzkie Spotkanie Studentów i Doktorantów
Historii Sztuki

Obrady odbędą się w dniach 19-20 marca 2016 r. w Katedrze Historii Sztuki
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3.

Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne:
1. Wielokulturowość a dziedzictwo lokalne
- sztuka i kultura Łodzi w XIX-XX wieku
- wymowa ideowa architektury historyzmu
- relacje pomiędzy tradycją rodzimą a tendencjami ogólnoeuropejskimi
- odwołania do innych kultur - wynik mody czy ideologii?
2. Sztuka czasów wojny
- twórczość jako reakcja na sytuację polityczną
- sztuka a propaganda władzy
- losy kolekcji dzieł sztuki i zabytków architektury
- rola sztuki w życiu społeczeństw dotkniętych konfliktem zbrojnym
- problem identyfikacji i zwrotu dzieł skradzionych w czasie wojny
3. Sztuka wobec opozycji pojęć „natura” – „kultura”
- natura jako źródło inspiracji w sztuce i literaturze
- motywy floralne w dekoracji ornamentalnej
- ikonografia roślin
- sztuka wobec opozycji pojęć „natura” - „kultura”
Wymienione zagadnienia stanowią jedynie ogólny zarys problematyki, zachęcamy więc do
nadsyłania władnych propozycji tematów.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 18

lutego 2016 r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

lsshs2016@gmail.com
Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w europejskich językach kongresowych
(angielskim, niemieckim i francuskim).

Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwy odczyt wystąpienia przez organizatora. W
przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających obecność na konferencji prezentacji
referatu może dokonać inna, wskazana przez autora, osoba.
Długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić 1000-2000 znaków.
Decyzję o wynikach kwalifikacyjnych przekażemy drogą mailową do 25 lutego 2016 r.
Zgłoszenia nadsyłane

po wyznaczonym

terminie

nie będą uwzględniane

przez

organizatorów!
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł, przeznaczoną na wydanie publikacji
pokonferencyjnej. Zainteresowane osoby prosimy tym samym o dostarczenie swoich tekstów
wraz z opinią pracownika naukowego do dnia 17 kwietnia 2016 r. Referaty powinny spełniać
podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Times New Roman 12, przypisy
Times New Roman 10, interlinia 1,5, marginesy: 2 oraz akapity 1, format strony A4 ISO.
Długość tekstu nie może przekraczać 40 tys. Znaków.
Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (ok. 1000-1500 znaków).
Niezgodność z wymogami edytorskimi oraz przesłanie tekstu po wyznaczonym terminie będą
skutkować nieprzyjęciem artykułu do druku.
Wszelkie informacje uzyskać można na stronie www.facebook.com/knhs.ul.sd oraz pod
adresem mailowym lsshs2016@gmail.com

