
 

 

CALL FOR PAPERS 

Konferencja „Przestrzeń oswojona/nasza/bezpieczna. Co to znaczy zamieszkiwać?” 

 

Termin konferencji: 8-10 września 2022 

Termin składania abstraktów: 30 czerwca 2022 

Termin nadesłania artykułów do publikacji: 1 października 2022 

Miejsce składania zgłoszeń: emdekkonferencje@gmail.com, formularz zgłoszeniowy 

 

Przywiązanie do swojego miejsca oraz podział świata na orbis interior i orbis exterior 

były znane już w tradycji ludowej. Wszystko, co znajdowało się poza orbis interior wiązało się 

z chaosem, innością i obcością. Dzisiejsze myślenie o zamieszkiwaniu różni się od 

tradycyjnego. Powszechne migracje na mniejszą lub większą odległość sprawiają, że pojęcie 

domu często nie wiąże się już z miejscem odziedziczonym po przodkach. Mimo to, 

doświadczenie zamieszkiwania jest wciąż jednym z ważniejszych ogniw w systemie wartości 

człowieka. Claude Lévi-Strauss pisze o domu jako o kategorii społecznej łączącej różne 

społeczeństwa, a Jurij Łotman umieszcza dom wśród słów-kluczy kultury. 

Antropolodzy kultury niejednokrotnie zwrócili uwagę na związek, jaki kryje się w 

źródłosłowie  „dom” z „tworzeniem”. „Słowo <<dom>> wiąże się z dem: członem, który w 

sanskrycie oznaczał <<budowanie>>, <<tworzenie>>, jak w wyrazie <<demiurg>>. Rdzeń ten 

jest obecny także w łacińskim domus i greckim domos. Ten ma dom, kto go zbudował lub dał 

zbudować”. Sięgając do etymologii słowa „dom” widać więc wyraźnie, że integralnym 
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elementem jego zakresu semantycznego jest działalność twórcza. W książce Dwunastu 

Tadeusza Nowaka, twórca ludowy Józef „Odludkiem zwany” mieszkający – w śródleśnej wsi 

- spisuje swój pamiętnik na kawałkach brzozowej kory, które umieszcza na wewnętrznych 

ścianach domu. Swój „Dom-Księgę” buduje z chłopskich mądrości, gadek i śpiewek 

zbieranych z całej okolicy. 

Podążając tym tropem triady tworzyć-budować-mieszkać chcemy spojrzeć na kategorię 

interpretacyjną jaką jest dom od strony jej funkcji symbolicznej, jako pełną znaczeń przestrzeń 

pamięci, strukturę mityczną organizująca obraz i przeżycie egzystencjalne świata. Takie 

podejście nie bagatelizuje fizyczności domu, ale akcentuje, że ludzkie doświadczenie 

rzeczywistości nie jest „ozdobione” symbolami, lecz są one jego integralnym aspektem. 

Autorzy prac z kręgu tzw. geografii humanistycznej tacy jak Yi Fu Tuan zauważają, że „mały, 

bezpośrednio doświadczany świat otoczony jest znacznie szerszą strefą znaną pośrednio przez 

symbole”. 

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad współczesnym 

rozumieniem przestrzeni pełniącej rolę wspomnianego orbis interior. Kategoria przestrzeni 

rozpatrywana będzie pod kątem środowiska naturalnego, przestrzeni domowej 

i instytucjonalnej. W jakim stopniu odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni może wpłynąć 

na konstruowanie i wzmocnienie lokalnej tożsamości? W jaki sposób kategoria orbis interior 

może definiować miejsca odosobnione lub zatłoczone? Co oznacza i w jakim stopniu przestrzeń 

domowa pozwala na budowanie relacji rodzinnych? I wreszcie, czy przestrzeń muzealna/izby 

regionalne stanowią przestrzeń oswojoną? W materiałach etnograficznych z XIX opisywano 

Puszczę Sandomierską jako swoisty azyl, przestrzeń hermetyczną, o bogatej symbolice. Z 

drugiej strony, Miejski Dom Kultury, szczególnie u początków powstania, bez względu na 

sytuację polityczną dawał możliwość pewnej ucieczki, znalezienie bezpiecznego miejsca do 

wyrażenia siebie. Konferencja daje nam możliwość podjęcia szerszej dyskusji na temat 

współczesnego rozumienia przestrzeni oswojonej w kontekście lokalnym i ponadlokalnym. 

 

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień w podanych niżej zakresach tematycznych: 

1. Przestrzeń w konstruowaniu tożsamości lokalnych: 

- przestrzenie wokół pomników, kapliczek, miejsc pamięci, 

- przestrzeń a wspólnotowość,  

- oddolne i instytucjonalne zagospodarowanie przestrzeni, 

 



2. Przestrzeń naturalna/odosobniona: 

- przemiany znaczeniowe przestrzeni naturalnej, 

- relacje człowiek-środowisko, 

- poszukiwania bezpiecznej przestrzeni. 

 

3. Przestrzeń domowa-  gdzie zaczyna się i kończy dom?: 

- obecni i obcy w przestrzeni domowej, 

- granice domu i miejsca graniczne, 

- domy utracone, przenoszone, przeobrażone. 

 

4. Przestrzeń twórcza i zamieszkiwanie 

- strategie oswajania przestrzeni przez znaki i symbole, 

- działalność artystyczna i relacje z otoczeniem, 

- strategie adaptacyjne w przestrzeni publicznej, 

- twórczość niwelująca poczucie obcości miejsca, 

- oswajanie obszarów cyberprzestrzeni. 

 

5. Przestrzeń lokalna – przypadek Puszczy Sandomierskiej 

- las jako istotny element małej ojczyzny 

- przemysłowe i postprzemysłowe dziedzictwo 

- tradycje, marki i symbole regionu 

 

 

6. Przestrzeń muzealna 

- misja ochrony wartości i dziedzictwa, 

- przestrzenie prywatnych kolekcji, 

- muzea i izby regionalne jako elementy budowania/ochrony tożsamości. 

 

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.  

Konferencja skierowana jest do: pracowników instytutów etnologii w Polsce, 

pracowników skansenów etnograficznych oraz muzealników, animatorów kultury, 

edukatorów, regionalistów, pasjonatów i działaczy społecznych.  

Zwracamy się również uprzejmą prośbą o powiadomienie swoich współpracowników o 

naszym przedsięwzięciu. Państwa udział w naszej Konferencji będzie dla nas dużym 

wyróżnieniem. 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac 

konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021. 


