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kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę-

conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można 

na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie 

dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropolo-

gicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze, a skończywszy na medioznawczych, ludologicz-

nych i groznawczych czy interdyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo 

i dotyka każdej sfery egzystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność 

prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem 

Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas 

jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji Czas i to, co inne zapraszają do 

podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.: 

 

 Czas w literaturze 

 Czas w teorii literatury i narracji 

 Czas w filozofii 

 Czas w języku i językoznawstwie 

 Czas historyczny 

 Czas w światach alternatywnych 

 Czas kontrfaktyczny 

 Klasyczne i postklasyczne koncepcje czasowości 

 Paradoksy czasowe w narracjach kulturowych 

 Podróże w czasie 

W  



 

 

 Czas a obyczajowość i codzienność 

 Zegary i zegarmistrzowie 

 Przemijanie 

 Koncepcje końca i wieczności 

 Relacja czasu i przestrzeni 

 Przeszłość i teraźniejszość w wizjach artystycznych i przekazach historycznych 

 Uchronie i bezczasy 

 Kategoria happy endu 

 i inne, organizatorzy są bowiem otwarci na wszelkie nowe i nienależące do przedłożonej listy 

pomysły i tematy wystąpień. 

 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 

dniach 23-24 października 2017 roku. 

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres czasitocoinne@gmail.com mija 10 październi-

ka 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, 

.rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: 

 abstrakt (max. 600 słów); 

 notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil 

badawczy 

 numer telefonu oraz korespondencyjny email. 

 

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania 

materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w 

wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowa-

nych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii zbiorowej w otwartym dostępie w multi-

formacie (.pdf, .epub., .mobi) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego. 

Więcej informacji: czasitocoinne.wordpress.com 

 

 


