03.07.2020 in platforma online MyOwnConference, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki,
opiekunki…” (online)
15.06.2020
Recommended by Kamil Maciąg
03.07.2020
Event language: Polish
Deadline for submissions: 25.06.2020
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Event location: platforma online MyOwnConference
Type of Event: Conference
Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8629

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…" (online)

3 lipca 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Motyw kobiety – matki, bohaterki,
opiekunki…", która odbędzie się 3 lipca 2020 roku w formie spotkania online. Dołożymy wszelkich starań, aby
zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej
dyskusji, a także wzajemnej integracji.
Motyw kobiety jest jednym z najczęściej występujących zarówno w literaturze, sztuce, jak i muzyce tematów do
analizy. Kobieta zachwyca, kocha, intryguje, wzbudza emocje i uznanie, jest czuła i bezwzględna. Na przestrzeni
dziejów kobieta była przedstawiana w różny sposób, przypisywano jej wiele ról, czy też podkreślano inne cechy
charakteru czy osobowości. Ukazywana była m.in. jako postać demoniczna lub bogini, matka, towarzyszka
mężczyzny, czy bohaterka. Liczne dzieła usiłują zgłębić kobiecą naturę. Motyw kobiety znaleźć można m.in. w
Biblii, mitologii, malarstwie Leonarda da Vinci oraz filmach np. Seksmisja, reż. Juliusza Machulskiego.
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi
różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja motywu kobiety jako tematu pracy naukowej.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób
zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Terminy
• do 25 czerwca 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 26 czerwca 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 1 lipca 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• 2 lipca 2020 roku – testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 3 lipca 2020 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…",
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