
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (przewodnicząca)dr Tomasz Siemińskidr Sebastian Latocha (sekretarz)mgr Maciej Kwaśkiewicz (sekretarz)mgr Ada Florentyna Pawlak



Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej  Oblicza Natury. Pierwsze dekady 
XXI wieku będącej piątą edycją Jesiennych Warsztatów Antropologicznych organizowanych we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Tym razem ramy  konceptualne  konferencji  wyznacza  refleksja  nad  związkami  między  człowiekiem  i środowiskiem  naturalnym.  Złożone,  współczesne  relacje  Człowiek  –  Natura  chcielibyśmy zaprezentować w wielu humanistycznych obszarach, m.in.: antropologicznym/etnograficznym, etycznym, estetycznym, filologicznym, religioznawczym…
Przedmiotem namysłu powinny być współczesne poglądy, postawy, zachowania, wyobrażenia, stereotypy i uprzedzenia; afirmacja natury i praktyki jej unicestwiania. Dzisiaj towarzyszy nam przekonanie o konieczności dialogu, a także „wpisania się” w wielogłosową dyskusję o naszym współczesnym bytowaniu w Naturze, z Naturą i obok niej.
Z  inspiracji  myślą  Emila  Ciorana  Andrzej  Stasiuk  pisał:  „Zawszeni  i  pogodni  powinniśmy trzymać się towarzystwa zwierząt, kucać sobie u ich boku jeszcze przez tysiąclecie, wdychać woń stajni raczej niż laboratorium, umrzeć z chorób, a nie z lekarstw, kręcić się wokół pustki,  łagodnie w nią zapadać. (…) Czytam wyrafinowanych filozofów, ale potrafię ich nauki przyjąć jedynie prostodusznie i bezpośrednio. Idę więc i kucam. Czekam, aż się zbliżą i poczują mój obcy, ludzki, ale przecież znany zapach. Aż zapomną na chwilę o nieufności, dzięki której żyją, i podejdą w zasięg dotyku. Teraz ja wciągam w nozdrza ich woń. W ciepłe, suche dni jest ostra, wyrazista,  odurza.  Jest  w niej  coś dalekiego i archaicznego.  Jeśli  to mieliśmy,  to utraciliśmy dawno i na zawsze”.
Proponowane obszary tematyczne (jednak zawsze liczymy na Państwa autorskie propozycje):

CZŁOWIEK  W  ŚRODOWISKU  NATURALNYM  –  CODZIENNOŚĆ/ŚWIĄTECZNOŚĆ,  MIASTO/WIEŚ (kulinaria – natura w kuchni, mity i stereotypy dotyczące krajobrazu naturalnego, natura we współczesnych rytuałach religijnych i  świeckich,  natura  jako  przestrzeń symboliczna,  koegzystencja  ludzi  i  zwierząt  w kulturze współczesnej, rośliny znaczące, zwierzęta znaczące)
NATURA  I  ETYKA (systemy  wartości  i  wzory  zachowań,  status  zwierząt  w  badaniach  naukowych i laboratoryjnych, etyka i etykieta leśnika i myśliwego, oblicza wegetarianizmu, weganizmu i fruterianizmu, mięso bez zwierząt, rytualne zabijanie zwierząt, ogrody zoologiczne)
NATURA I TECHNOLOGIE (wpływ człowieka na naturę: klonowanie, GMO, antropocen)
NATURA I MEDYCYNA (flora i fauna we współczesnych praktykach medycznych, fitoterapia, hortiterapia)
NATURA I SZTUKA (flora i fauna w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, fotografii, filmie, reklamie)
NATURA I ESTETYKA (piękno i brzydota natury, ocena estetyczna krajobrazów: lasów, mórz, jezior, gór, ogrodów itp., natura jako obiekt estetyczny w urbanistyce, architekturze i wystroju wnętrz)
NATURA I MUZEA (flora i fauna w zbiorach muzealnych, natura w skansenach)
NATURA  I  TURYSTYKA (unicestwianie  natury,  survival,  procesy  disneylandyzacji  i  infantylizacji krajobrazu,  podmiotowe  i  przedmiotowe  traktowanie  natury  w  służbie  turystyki,  parki  narodowe i krajobrazowe, flora i fauna jako znaki tożsamości regionalnej)
NATURA I POLITYKA/IDEOLOGIE (instrumentalizacja natury)
DYSKURSY KRYZYSU (wymieranie gatunków, kryzysy ekologiczne, ekosubkultury, aktywizm klimatyczny, powrót apokaliptycznych narracji)



Tradycyjnie,  ostatnim  punktem  naszego  spotkania  w  bytowskim  zamku  będzie  panel dyskusyjny, którego temat brzmi: Zmierzch – Rozpad – Przemiana. Ulepszanie, poprawianie  
i przekraczanie Natury.
Propozycje  wystąpień  opatrzone  tytułem  i  streszczeniem  (do  1200  znaków  ze  spacjami) prosimy  przysyłać  do  31  VIII  2020  roku  na  adres  mailowy:  mk@muzeumbytow.pl lub sebastian.latocha@uni.lodz.pl.
Wydarzenia towarzyszące:- wystawa Natura w ludowej twórczości kaszubskich artystów nieprofesjonalnych- wycieczka do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
Opłata  konferencyjna  wynosi  300  złotych  i  obejmuje:  materiały  konferencyjne,  udział  we wszystkich sesjach i wydarzeniach towarzyszących, zakwaterowanie oraz publikację referatów, które  uzyskają  pozytywne  recenzje.  Szczegóły  dotyczące  płatności  zostaną  przekazane  w osobnej korespondencji.
Konferencja odbędzie  się  w dniach 3-4 października 2019 r.  w zamku – siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, ul. Zamkowa 2.


