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W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności 

Dom – Codzienność – Święto 

12-13 października 2016 r. 

Zamiarem organizatorów konferencji jest pogłębienie badań nad problematyką istotnych 

przemian historycznych i kulturowych, które wyznaczają rytm życia człowieka w obrębie rodziny od 

chwili narodzin, okresu dorastania i gromadzenia doświadczeń, po wiek dojrzały i starość. Tytułowe 

rytmy codzienności to sekwencje regularnych czynności, nadzwyczajnych okazji i codziennych 

decyzji; to rutyna, zwyczaje, rytuały, ale także zakłócające cykl niecodzienne wydarzenia, ukazane na 

planie pojedynczego dnia, roku, całego ludzkiego życia. To problematyka, która zmusza do ciągłego 

stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, to nowa interpretacja znanych źródeł i ciągłe odkrywanie 

obszarów jeszcze niezbadanych.  

Celem trzeciej konferencji będzie próba zbadania przestrzeni domu w kontekście uwarunkowań 

historycznych, antropologicznych i kulturowych. Nasze zainteresowania koncentrować się będą przede 

wszystkim na domu jako na wspólnocie rodzinnej oraz na miejscu, w którym odbywały się różnorakie 

czynności codzienne, jak i te świąteczne. Istotą naszych rozważań stanie się także kwestia związana ze 

standardem życia ludzi w różnych epokach i należących do różnych grup społecznych. Interesują nas 

również różnorakie odniesienia i powiązania związane z dniem codziennym i dniem świątecznym. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestie wykonywanej pracy oraz spędzania czasu wolnego – 

ceremoniałów rodzinnych i zabaw – w kontekście zmian, jakie zachodziły w poszczególnych epokach. 

Mamy zamiar także podjąć tematykę związaną z kuchnią – tą codzienną, jak i odświętną. 

Zaproponowane poniżej zagadnienia są zaledwie propozycją badawczą, wokół której powinna się 

skupić uwaga referentów, chcących wziąć udział w konferencji: 



1. Definicja domu, codzienności i święta. 

2. Pałac, dom mieszczański, chłopska izba. 

3. Kultura materialna domu - przedmioty codziennego użytku, inwentarze. 

4. Cela klasztorna jako dom oraz inne miejsca osobne. 

5. Dom w obliczu zagrożeń. 

6. Standard życia różnych grup społecznych. 

7. Rytuały codzienności. 

8. Ceremoniały i tradycje rodzinne. 

9. Praca – zawodowa i domowa. 

10. Gry i zabawy w domu i poza nim. 

11. Świat na opak – karnawał. 

12. Kuchnia codzienna, kuchnia świąteczna. 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z określeniem tematu wystąpienia oraz abstraktem prosimy 

kierować do sekretarzy konferencji: 

 

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska  

agsikorska@o2.pl (tel. 504 315 355) 

 

dr Marcin Gadocha  

m.gadocha@interia.eu (tel. 604 119 595) 

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 29 lutego 2016 r.  

Koszt udziału w obradach konferencyjnych – 400 zł (koszt druku recenzowanej publikacji 
pokonferencyjnej, cateringu i materiałów konferencyjnych) 
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