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muzeum miasta Jaworzna
instytut Badań regionalnych Biblioteki śląskiej
zapraszają do udziału w II ogólnopolskiej konferencji naukowej

Jaworzno interdyscyPlinarnie. 
Przemysł Pogranicza śląsko-małoPolskiego na Przestrzeni wieków”.

konferencJa odBędzie się 15 maJa 2014 roku w siedziBie muzeum Przy ulicy 
PocztoweJ 5 w Jaworznie. 

Celem konferencji jest ukazanie historii przemysłu, dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju 
historycznego Jaworzna i pobliskich terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, 
które przez wieki rozwijały się na styku rożnych kultur i organizmów państwowych. Równie mile widzia-
ne będą tematy związane z przemysłem i dziedzictwem przemysłowym Śląska i Małopolski oraz innych 
— szeroko rozumianych — terenów pogranicza.

Interdyscyplinarność — zawarta w tytule konferencji — rozumiana jest jako pewien model myślenia 
o człowieku, historii, kulturze, w którym wychodzi się poza podziały na poszczególne dyscypliny na-
ukowe i buduje się kompleksowy opis, posługując się rożnymi perspektywami i odmiennymi punktami 
widzenia. Prowadzi do pytań, na które odpowiedzi nie znajdziemy w obrębie wąskich specjalizacji. Pytań 
o pełne znaczenie i ogólny sens, z uwzględnieniem rożnych kontekstów. Interdyscyplinarność przeja-
wia się także w pracy zespołu złożonego z przedstawicieli rożnych dziedzin nauki. Inny punkt widzenia 
badaczy i zastosowanie odrębnej metodologii może doprowadzić do sformułowania nowych pytań 
i wskazania nowych obszarów zainteresowania nauki.

tematyka konferencji: 

1.  Wpływ rzemiosła, protoprzemysłu i przemysłu na rozwój kultury i społeczeństwa od czasów 
najdawniejszych po współczesne:
– industrializacja, tworzenie i upadek ośrodków przemysłowych,
– przekształcanie się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe, zmiany w zwyczajach i obrzędowości,
– antropologiczne i socjologiczne aspekty industrializacji,
– migracje,
– szkolnictwo zawodowe,
– rozwój organizacji społecznych i politycznych,
– mecenat.

2. Rozwój techniki i nauki oraz ich wpływ na przemiany w wytwórstwie.
3. Wielcy przemysłowcy.

„



4. Wpływ przemysłu na przemiany architektoniczne i urbanistyczne:
– procesy miastotwórcze,
– budownictwo mieszkaniowe, budynki administracji.

5. Dziedzictwo przemysłowe jako obszar dziedzictwa kulturowego:
– ochrona dziedzictwa przemysłowego,
– rewitalizacja obiektów poprzemysłowych,
– turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych, 
– wykorzystanie obiektów poprzemysłowych w celach dydaktycznych.

6. Zabytki przemysłowe w muzealnictwie:
– zagadnienia konserwatorskie,
– projekty wystawiennicze i edukacyjne w oparciu o ruchome i nieruchome zabytki przemysłu.

7. Pogranicze:
– tożsamość oraz identyfikacja narodowa,
– kulturowy wymiar pogranicza i kultura regionalna,
– sposoby upamiętnienia historii regionalnej,
– problematyka gospodarcza i społeczna pogranicza.

Czas wystąpienia powinien wynosić maksymalnie 15 minut. Do dyspozycji referentów będzie komputer 
i rzutnik multimedialny. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek, ma-
teriały konferencyjne oraz bezpłatny egzemplarz wydawnictwa. Po konferencji zostanie opublikowane 
wydawnictwo zwarte, publikacja artykułu jest bezpłatna. Nadesłane materiały będą recenzowane.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji w charakterze prelegenta proszone są o wypeł-
nienie zgłoszenia i przesłanie go pocztą na adres Muzeum lub e-mailem do 14 kwietnia 2014 roku. 
Istnieje możliwość wzięcia udziału w konferencji w charakterze wolnego słuchacza (prosimy o potwier-
dzenie przybycia do 30 kwietnia 2014 roku). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tele-
foniczny lub przez e-mail.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach oraz dyskusji. Jestem przekonany, że historia 
Jaworzna jest godnym uwagi tematem badań, a konferencja będzie wspaniałą okazją do spotkania oraz 
wymiany myśli na tematy dotyczące Naszego miasta i regionu. 

Dane kontaktowe:
Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji
Jaworzno Interdyscyplinarnie”
Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno
tel.: +48 728 883 473
e-mail: adrian.rams@muzeum.jaworzno
www.interdyscyplinarnie.jaworzno.pl
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W imieniu organizatorów 

Przemysław Dudzik
Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna


