Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka
„DUCH I MATERIA”
Koło Naukowe Etnologów i Antropologów Kulturowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Religioznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego ma
zaszczyt zaprosić wszystkich studentów i doktorantów na ogólnopolską interdyscyplinarną
konferencję pod tytułem „Duch i Materia”, która odbędzie się w terminie od 16 do 18.05.
2008 roku w Krakowie.
Kultura materialna z jednej strony, a duchowość z drugiej – to tematyka, która może
być interesująca dla młodych badaczy, zarówno kierunków ścisłych, jak i humanistycznych.
Interdyscyplinarność konferencji ma polegać na zaprezentowaniu różnych wizji i pomysłów
na rozumienie problematyki ducha i materii. Zaproszenie kierujemy do studentów
i doktorantów uczelni wszystkich typów (m.in.: humanistycznych, technicznych,
ekonomicznych, medycznych, teologicznych, plastycznych, aktorskich).
Liczymy, że wymiana poglądów i doświadczeń w tak różnorodnym gronie będzie
okazją do ciekawych dyskusji i spojrzenia na prezentowaną tematykę w szerokim ujęciu.
Efekty spotkania będą utrwalone we wspólnej publikacji. Podczas konferencji planowane są
wystąpienia kadry naukowej oraz wystawa prac plastycznych młodych artystów.
Proponowane zagadnienia prezentacji:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wytwory kultury materialnej jako wynik doświadczenia religijnego.
Współczesny dyskurs badaczy kultury materialnej.
Codzienność egzystencji jako źródło doświadczania materii i ducha.
Związki religii z ekonomią. Wszechmoc pieniądza.
Ciało jako duch i materia: rytuał, biotechnologia, chirurgia plastyczna Medycyna z duszą.
Techniki tworzenia i wytwarzania widziane oczami artysty i inżyniera.
Kult(ura) technologii i techniki.
Rekwizyty i utensylia obrzędowe: sakralność naczyń, strojów, instrumentów muzycznych.
Życie uprzedmiotowione – analiza zjawiska.
Transformacja profanum w sacrum: malarstwo, architektura, lutnictwo, kaligrafia.
XXI wiek epoką gadżetów i kiczu.
Duch w materii. Współczesne fetysze.
Ciało jako środek ekspresji i komunikacji - teatr, film, sztuka
Duch w maszynie ciała – filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, neuroscience.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji wraz
z jednostronicowym streszczeniem wystąpienia na adres duchimateria@gmail.com do dnia 15
kwietnia br. Długość wystąpienia nie powinna przekroczyć 20 minut lub 10 stron
znormalizowanego tekstu (czcionka 12, Times New Roman). Uczestnikom spoza Krakowa
organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i posiłek.
Organizatorzy

