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Międzynarodowa konferencja „Na zamku, w klasztorze i w mieście. Kultura 

świata nadbałtyckiego w średniowieczu i nowożytności” 

 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego), 9-11 czerwiec 2022 
 

Przełom średniowiecza i epoki nowożytnej to w dziejach państw i społeczeństw regionu 

nadbałtyckiego okres schyłku i przemijania wielu zjawisk w sferze gospodarczej, religijnej 

i kulturalnej. W miejsce funkcjonujących dotąd instytucji i form życia pojawiły się wytwory 

nowych czasów. Symptomem zmian zachodzących w gospodarce było pojawienie się 

folwarku pańszczyźnianego, kompanii handlowych i rozwój banków oraz giełd. Pogłębiona 

pobożność indywidualna późnego średniowiecza i instytucjonalny kryzys Kościoła 

skutkowały zmianą konfesji, a co za tym idzie powstania nowej mentalności religijnej oraz 

innowacyjnego podejścia do relacji między sztuką a sacrum. Klasztory istniejące od setek lat 

jako centra religijne zniknęły w dotychczasowej formie z krajobrazu miast i wsi, stając się 

ośrodkami świeckiego życia intelektualnego jako szkoły, placówkami opiekuńczymi lub 

centrami gospodarczymi jako siedziby administracyjne domeny pana terytorialnego. Szerokie 

wykorzystanie artylerii w wojskowości podważyło funkcję zamków jako siedzib obronnych 

i przyspieszyło ich przemianę w rezydencje. Zasadniczym zmianom ulega też szeroko 

rozumiana kultura materialna. Tematyka wystąpień z zakresu archeologii, historii i historii 

sztuki powinna objąć całość problematyki okresu przełomu. Jest on rozumiany nie tylko jako 

zmiana i przejście od „starego” do „nowego”, ale również trwanie „starego świata” 

w kontekście nowych fenomenów, których widownią stał się zamek, klasztor i miasto. 
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Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 11czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Ośrodku 

Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, mieszczącym się 

w dawnym dworze należącym do rodziny von Bismarcków. Językami konferencji będą 

angielski i polski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na 

język angielski. Udział w konferencji w charakterze eksperta-referenta jest bezpłatny. 

Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa budżet) lub niewielkie honorarium. 

Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Kulicach 

i z powrotem. Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych.  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 lutego 2022 r., w tym abstraktów o objętości 

maksymalnie jednej strony(do 600 znaków), jak również krótkiego życiorysu akademickiego 

(do 600 znaków) wraz z danymi kontaktowymi do dr. hab. Marcina Majewskiego, prof. US 

(marcin.majewski@usz.edu.pl) lub dr. hab. Rafała Simińskiego (rafal.siminski@usz.edu.pl). 

Organizatorzy zastrzegają sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszonych propozycji. 

Po upływie terminu zgłoszeń w możliwie najszybszym terminie otrzymają Państwo 

informację o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego tematu wystąpienia. 

Organizatorzy: dr. hab. Marcin Majewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) i dr hab. Rafał 

Simiński (Uniwersytet Szczeciński). 
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Zgłoszenia udziału jako eksperta – referenta 

 

Międzynarodowa konferencja „Na zamku, w klasztorze i w mieście. Kultura świata nadbałtyckiego 

w średniowieczu i nowożytności” 

Kulice (MOBI Uniwersytetu Szczecińskiego), 9-11 czerwiec 2022 r. 
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Instytucja 
 

 

Tytuł wystąpienia 
 

 

Abstrakt (maks. 

600 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


