


27 kwietnia 2017 roku w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku odbędzie się 
konferencja naukowa pt. KOT/PIES/CZŁOWIEK. O komunikacji międzygatunkowej oraz kulturowych 
tego konsekwencjach organizowana przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład 
Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Zamiarem organizatorów jest prześledzenie udziału psa i kota, zwierząt od dawna pozostających 
z nami w bliskim kontakcie, w życiu społecznym i kulturowym człowieka. Przewidujemy ujęcie tematu 
w szerokim kontekście historycznym, obyczajowym, wierzeniowym i czasowym. Podczas konferencji 
pragniemy zanalizować złożone relacje między człowiekiem i udomowionymi zwierzętami, prześledzić 
obustronną zależność, uchwycić zmiany w postrzeganiu i traktowaniu zwierząt, zaprezentować 
wizerunki kota i psa  w sztuce, folklorze, ich rolę w terapiach wspomagających człowieka.  Aby naszą 
dyskusję uczynić interdyscyplinarną, do udziału w wydarzeniu zapraszamy  etnologów, antropologów 
kulturowych i społecznych, historyków sztuki, kulturoznawców, archeologów, socjologów, 
kulturoznawców, folklorystów, historyków oraz tych badaczy, którym bliska jest zaproponowana 
przez nas tematyka.

Wśród proponowanych tematów znajdują się: 

 Historia udomowienia kota i psa

 Relacje pomiędzy zwierzętami domowymi a człowiekiem 

 Zwierzęta domowe w starożytności i czasach nowożytnych

 Kulturowe zróżnicowanie w traktowaniu zwierząt domowych

 Rola psa i kota w życiu człowieka

 Symbolika zwierząt domowych, wróżby, działania magiczne, przesądy, przysłowia

 Kot i pies  w literaturze , sztuce, filmie, Internecie, popkulturze

Temat konferencji jest związany z wystawą czasową O kocie co chodzi własnymi drogami i o psie, 
który własnych dróg nie szuka, która będzie czynna od 18 lutego do 7 maja 2017 roku w Oddziale 
Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby chętne do uczestnictwa w konferencji jako prelegenci 
i słuchacze proszone są o wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go drogą elektroniczną do 2 kwietnia 
2017 roku na adres: etnograf@mng.gda.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania 
selekcji zgłoszeń. Plan konferencji zostanie opublikowany 10 kwietnia 2017 roku. 

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii 
wieloautorskiej. Termin nadesłania tekstów to 30 czerwca 2017 roku (wytyczne dotyczące publikacji 
zostaną przekazane w osobnej wiadomości w terminie późniejszym). 

Szczegółowe pytania  odnośnie konferencji prosimy kierować do:

Wiktoria Blacharska  (Oddział Etnografii MNG): e-mail: w.blacharska@mng.gda.pl, tel. 517 612 148

Barbara Maciejewska (Oddział Etnografii MNG): e-mail: b. maciejewska@mng.gda.pl, tel.58/552-12-
71 wew. 105

mailto:etnograf@mng.gda.pl


Formularz zgłoszeniowy

na konferencję naukową

KOT/PIES/CZŁOWIEK
O komunikacji międzygatunkowej  oraz kulturowych tego konsekwencjach

27 kwietnia 2017 r.

Dane personalne:

Imię i nazwisko: 

Stopień / tytuł naukowy:

Nazwa uczelni / instytucji (afiliacja):

Adres do korespondencji:

Telefon stacjonarny lub komórkowy:

E-mail:

Tytuł referatu:

Abstrakt (maks. 1500 znaków):

Czas wystąpienia: 20 min

Sprzęt multimedialny potrzebny/ niepotrzebny*

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać w terminie do 2 kwietnia  2017r. w formie 
elektronicznej na adres: etnograf@mng.gda.pl

*odpowiednie podkreślić


