

Interdyscyplinarne Koło Orientalistyczne

zaprasza na 

II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję 

Podróż na Wschód

 Dziecko w kulturach 
Azji i Bliskiego Wschodu

 5 - 6 czerwca 2009

Motyw dziecka w kontekście kulturowym analizowany jest niezwykle rzadko. Celem naszej 

konferencji jest ujęcie postaci dziecka nie tylko z perspektywy pedagogicznej 

czy psychologicznej, ale dostrzeżenie różnorodności problematyki dziecięcej 

w kontekstach kulturowych i społecznych. Termin dziecko rozumie się najczęściej w 

dwóch podstawowych kategoriach: jako niedojrzałego, kształtującego się człowieka 

albo w aspekcie relacji i pokrewieństwa – jako potomka innej istoty ludzkiej. Obie te 

perspektywy mogą być twórczym punktem wyjścia do analiz na polu różnych dziedzin nauk 

humanistycznych i społecznych.

W nurcie współczesnych studiów postkolonialnych i orientalistycznych problematyka 

związana z dzieciństwem nie jest poruszana tak powszechnie jak choćby kategorie 

feminizmu czy gender, dlatego mamy nadzieję, że konferencja ta będzie okazją do 

nowatorskich refleksji 

i twórczych dyskusji. 

Zaprezentowane poniżej bloki tematyczne są istotnymi dla nas, ale nie obligatoryjnymi 

sposobami ujęcia tematu.

Proponowane bloki tematyczne:

 obraz dziecka w sztuce (literatura, malarstwo, teatr, film, etc.) 

 status społeczny i prawny dziecka  (kim jest dziecko, rytuały przejścia, dorastanie, 

relacja dzieciństwo – starość, etc) 

 płeć dziecka (chłopiec i dziewczynka jako odmienne konstrukty kulturowe, dojrzewanie 

biologiczne a społeczne, poczęcie, narodziny, etc.) 

 rola dziecka w systemach religijnych, mitach i filozofii 

 współczesne problemy (praca i prostytucja dziecięca,, udział w konfliktach zbrojnych, 

żebractwo, etc.) 

 zachowania i zabawy dziecięce 

 wychowanie i edukacja 







Terminy i sprawy organizacyjne

• Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2009 roku w Instytucie 

Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

• Opłata  konferencyjna  wynosi  20  zł  i  pokrywa  koszty  dwóch  obiadów, 

poczęstunków i materiałów konferencyjnych.

• Koszty  podróży  i  noclegu  uczestnicy  ponoszą  we  własnym  zakresie, 

aczkolwiek jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w znalezieniu darmowego 

lub taniego zakwaterowania.

• Zgłoszenia przyjmujemy w postaci  wypełnionego formularza  (znajdującego 

się  w  załączniku)  pod  adresem  mejlowym  orientalistyczne@gmail.com w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2009 roku.

• Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wyboru  nadesłanych  propozycji 

referatów. O dokonanej selekcji referatów poinformujemy do dnia 18 maja 

2009.
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