
 

 

 

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku 

Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie 

historyka XIX wieku (do 1918 r.) 

Warszawa 19-20 VI 2020 

 

 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych 

i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX 

wieku.  Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom ikonosfery w XIX wieku 

(do1918 r.) jako perspektywie badawczej dla historii społecznej, politycznej i kulturowej. 

 

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do dyskusji nad tytułowym zagadnieniem 

w następujących obszarach: 

 źródła do badań nad ikonosferą 

 metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne 

 analizy i interpretacje 

 studia przypadków 

 

Pragniemy, by dyskusje związane z ikonosferą ogniskowały się na różnorodnych 

problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane 

z sektorem wyobrażeń społecznych, procesów komunikacji społecznej - oraz roli tych zjawisk 

w budowaniu relacji społecznych aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny 

referatów pozostaje nieograniczony. Języki konferencji to polski, angielski i rosyjski. 

 



 

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 stycznia 2020 r., 

na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com.  

Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca marca 

2020 r. Czas wystąpienia to 20 min. 

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów 

przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana. 

 

 

Komitet organizacyjny konferencji: 

 

Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), prof. Tomasz Kizwalter,   

prof. Alicja Kulecka, dr hab. Artur Markowski, mgr  Jan Błachnio (sekretarz),  

mgr  Piotr Hummel (sekretarz)  

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy: 

 

1. imię i nazwisko, stopień naukowy 

2. adres mailowy 

3. afiliacja 

4. tytuł wystąpienia 

5. streszczenie do 200 słów ze spacjami 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa 

tel./fax: (48 22) 826 19 88; tel. (48 22) 55 20 415; e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl 

REGON: 000001258; NIP: 525-001-12-66 

nr rachunku bankowego: Bank Millennium S A Warszawa: 78 11602202 0000000060849537 

Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „KLIO” 

Bank Millennium S A Warszawa: 97 11602202 000000005515810 
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