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Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodszych pracowników 

naukowych na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową Godzina rozumu: 

świat rzeczywisty, która odbędzie się w Lublinie od 24 do 26 kwietnia 2017 roku. Otaczająca 

nas rzeczywistość wciąż skrywa przed nami wiele zagadek, stanowiąc źródło wiedzy 

i inspiracji. Chcemy, żeby organizowana konferencja stała się miejscem do wspólnej 

wymiany myśli badaczy reprezentujących różne dyscypliny. Do dyskusji zapraszamy 

wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycznych oraz 

tych, którym bliski jest proponowany temat. Przedmiotem zainteresowania uczestników 

mogą być zarówno różne aspekty teraźniejszości, jak historia, a nawet perspektywy, plany i 

możliwości kreowania przyszłości; funkcjonowanie i wygląd świata, czy wszechświata, 

a także sposoby ich interpretacji i przedstawiania nie tylko w dokumencie, ale w kulturze i 

sztuce. 
Zaznaczając, że jesteśmy otwarci na inne interpretacje tematu a chcąc jedynie 

nakierować Państwa na wspólny tok myślenia przedstawiamy proponowane zagadnienia: 

 

- rzeczywistość w sztukach plastycznych, literaturze, muzyce i teatrze; 

- nauki ścisłe jako sposób na opisanie świata; 

- rzeczywistość jako otaczający nas świat; 



- wynalazki i ich wpływ na ludzkość; 

- sylwetki wynalazców, odkrywców, strategów; 

- czasy rozumu w ujęciu historycznym; 

- historia w służbie prawdy; 

- ustroje i systemy, które kształtują rzeczywistość; 

- wokół rozumu – formalne, nieformalne i tajne grupy oraz ich przedstawiciele; 

- astronomiczne, biologiczne, medyczne podróże umysłu. 

 

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: 

godzinarozumu@interia.pl najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku. Do 14 lutego 

poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas 

konferencji. Wkrótce też prześlemy wstępny szczegółowy program. Otrzymanie przez nas 

każdej wiadomości od Państwa zostanie potwierdzone – w razie braku informacji zwrotnej 

prosimy założyć, że mail nie dotarł i należy go ponowić, wysłać na adres poczty elektronicznej 

stowarzyszenia, albo dać znać na fanpage’u konferencji. Informujemy, że organizatorzy nie 

przewidują możliwości odczytania referatu przez inną osobę niż jego autor. Ewentualni 

współautorzy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji pod warunkiem 

odczytania części referatu. Sytuacje wyjątkowe (np. związane z niepełnosprawnością 

uczestnika) będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji 

wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy – opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może 

przekraczać 20 minut. Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie 

proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi 

ministerialne. Plik z tekstem do druku, wraz ze skanem recenzji pracownika naukowego 

(specjalizującego się w dziedzinie, której dotyczy tekst) w stopniu co najmniej doktora, 

z podaniem jego afiliacji, będzie można przysłać do 18 czerwca 2017 roku. Tekst do druku 

może mieć do 30000 znaków ze spacjami. Jeżeli nie zaistnieją żadne nieprzewidywalne dziś 

okoliczności, zbiorowa monografia, w której opublikowane zostaną Państwa artykuły, ukaże 

się w roku akademickim 2017/2018. 
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