ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM NAUKOWE

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademii Marynarki Wojennej
oraz
Polskie Towarzystwo Religioznawcze
mają zaszczyt zaprosić na
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
pt. RELIGIA W ŻYCIU PUBLICZNYM

Odbędzie się ono w dniach 23-24.05.2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
(Biblioteka Główna AMW, ul. Śmidowicza 69).

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić do wspólnej refleksji na temat miejsca i roli religii w życiu
publicznym. Uznając religię za zjawisko wieloaspektowe, organizatorzy seminarium pragną stworzyć
przestrzeń do wymiany myśli dla religioznawców, socjologów, politologów, filozofów, pedagogów,
psychologów a także specjalistów z innych dziedzin. Punktem wyjścia do naukowej refleksji jest – według
organizatorów – założenie, że religia jest istotnym czynnikiem wpływającym na człowieka oraz tworzone
przez niego instytucje. Dowodzi tego fakt, że przez tysiąclecia cywilizacyjnego rozwoju ludzkości, różne teorie
porządku politycznego związane były z wyobrażeniami religijnymi. Ponadto, wydaje się, że człowiek, tak samo
jak istotą polityczną (homo politicus), jest istotą religijną (homo religiosus). Na tym tle rodzi się pytanie
o rzeczywiste miejsce i rolę religii w życiu społecznym, które ciągle musi być stawiane na nowo
i aktualizowane w różnych kontekstach.

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW
Przewodniczący komitetu organizacyjnego

Informacje organizacyjne





Seminarium odbędzie się w dniach 23-24.05.2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Biblioteka
Główna AMW, ul. Śmidowicza 69).
Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do
15.05.2019 r. pocztą elektroniczną na adres seminariumwnhis@gmail.com
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 20.05.2019 r.
Nie wyrażamy zgody na odczyt referatu w imieniu prelegentów bez fizycznej obecności na seminarium.

Publikacja





Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów poseminaryjnych w recenzowanych czasopismach
naukowych: „Przegląd Religioznawczy” (ISSN 1230-4379) – 10 pkt MNiSW oraz „Colloquium” (ISSN 20813813) – 8 pkt MNiSW.
Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie recenzyjnym, którego szczegółowy
przebieg opisany jest na stronach internetowych czasopism.
W przypadku negatywnego wyniku postępowania recenzyjnego opłata seminaryjna nie podlega zwrotowi
(obejmuje ona bowiem oprócz kosztów recenzenckich i redakcyjnych także koszty organizacji konferencji).

Opłaty









Pracownicy Akademii Marynarki Wojennej – 250,00 zł
Członkowie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – 250,00 zł
Studenci i doktoranci – 250,00 zł
Pozostali – 300,00 zł
Konto:
95 1500 1881 1210 2003 325 10000
Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia
BZ WBK 6/O GDYNIA nr 4 O/GDYNIA
Dopisek w tytule przelewu: imię i nazwisko + religia
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdów i noclegów

Proponowane miejsce noclegu


Dom Studencki Akademii Marynarki Wojennej nr 4 (bud. 300), tel. 261 262 830. Uwaga, istnieje pula pokoi
i apartamentów przygotowanych specjalnie na potrzeby seminarium. Można je rezerwować do dnia 15.05.2019
na hasło „religia”.

Komitet organizacyjny





dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW – przewodniczący
mgr Natalia Borkowska – sekretarz seminarium, seminariumwnhis@gmail.com
mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
mgr Paweł Kusiak

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail seminariumwnhis@gmail.com

