Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Instytut Nauk o Edukacji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
uprzejmie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem

Zwierzęta w kulturze i wychowaniu
organizowanej w dniach 24-25 października 2016 roku w Cieszynie na Wydziale
Etnologii i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na czwartą konferencję naukową poświęconą wspónym
obszarom badań pedagogiki oraz etnologii i antropologii kulturowej – organizowaną przez
cieszyński ośrodek akademicki. Chcemy, aby nasze spotkanie stanowiło kontynuację
zapoczątkowanego w 2010 roku cyklu konferencji łączących różne dyscypliny nauk
społecznych i humanistycznych. Tym razem problematykę obrad będą stanowić zwierzęta,
zwłaszcza te, które mają szczególne znaczenie dla człowieka w procesie jego rozwoju i
funkcjonowania w kulturze.
Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:
I.

Rola zwierząt w życiu społecznym i kulturowym człowieka:
 relacja człowiek-zwierzęta dawniej i współcześnie – status zwierząt
w koncepcjach filozoficznych, religijnych oraz światopoglądach opartych na wiedzy
potocznej;
 symbolika zwierząt i jej znaczenie - wróżby, praktyki magiczne;
 zwierzęta w folklorze –baśnie, bajki, legendy;
 gospodarcze znaczenie zwierząt dawniej i współcześnie – praca zwierząt na rzecz
gospodarstwa domowego, zwłaszcza wiejskiego, służb mundurowych, ratownictwa
medycznego, osób z niepełnosprawnością;
 bohaterowie popularnych opowieści – zwierzęta w kulturze masowej: literatura, film,
reklama, Internet;
 problemy etyczne i prawne dotyczące zwierząt.

II.

Rola zwierząt w terapii oraz wychowaniu:
 zwierzęta i dzieci – synkretyzm ontologiczny i jego metafory;
edukacja ekologiczna i kształtowanie świadomości współczesnego człowieka;
 rola zwierząt we wspomaganiu terapii osób z niepełnosprawnością;
 rodzaje i zastosowanie animaloterapii – dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia i inne;
 animaloterapia na świecie – porównanie sytuacji i doświadczeń w innych krajach;
 perspektywy rozwoju animaloterapii w Polsce.

Naszym zamiarem jest nadanie planowanym obradom, rozmowom, dyskusjom charakteru
interdyscyplinarnego, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych, środowisk zawodowych, którym jest bliska oraz istotna wydaje się proponowana
tematyka.
Pragniemy zaproponować obrady w formie wymiany poglądów, dyskusji, wspólnie
formułowanych wniosków, tez i sugestii badawczych. Taka forma spotkania sprawia, że
pożytki poznawcze i rekomendacje badawcze w dużej mierze zależą od udziału Uczestników
w kolejnych częściach całej konferencji. Zachęcamy zatem do zaplanowania dwudniowego
pobytu w Cieszynie.
Opłata konferencyjna obejmująca obiady podczas konferencji, materiały promocyjne oraz
planowaną publikację w formie monografii wynosi:
250 zł – opłata normalna
150 zł – opłata ulgowa obejmująca studentów i doktorantów
Opłatę konferencyjną po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatorów należy uiścić na
konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego
nr rachunku:
ING Bank Śląski SA, oddział w Katowicach
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: Zwierzęta w kulturze i wychowaniu - konferencja + nazwisko Uczestnika
Na Państwa zgłoszenia w formie wypełnionego formularza „Karta zgłoszenia”, który znajduje
się w osobnym załączniku oczekujemy do dnia 11 października 2016 r. Zgłoszenia prosimy
wysyłać drogą elektroniczną na adres: pedet@op.pl
lub w sposób tradycyjny na adres:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Sekretariat p. 17, ul. Bielska 62 , 43-400 Cieszyn
z dopiskiem Zwierzęta w kulturze i wychowaniu -konferencja
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tekstu do publikacji oraz dalszych
czynności formalnych zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. W razie jakichkolwiek
wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji pod adresem
pedet@op.pl lub telefonicznie.
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