Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności
To temat trzynastej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której gospodarzem będzie
Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy Koła
Naukowego Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miejscem obrad będzie Uniwersytet Jagielloński, gdzie w dniach 12-14 maja 2017 r. spotkają się
pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci reprezentujący dyscypliny humanistyczne
związane z antykiem: historią, literatura, filozofia, sztuka, archeologia, prawo, etc.
Tematem tegorocznych obrad będą szeroko pojęte motywy magii, czarów i wróżbiarstwa w
starożytności. W czasie trzydniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie
zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością, jak
również warsztaty i inne atrakcje.
Współorganizatorami konferencji są: Sekcja Orientalistyczna oraz Sekcja Starożytna „Amici
Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy UAM, Koło
Starożytnicze Studentów KUL, Koło Naukowe Klasyków UAM, Koło Naukowe Młodych Klasyków
Instytutu Filologii Klasycznej UW, Koło Starożytnicze UW, Studenckie Koło Naukowe Archeologii
Śródziemnomorskiej UG oraz Koło Antycznej Translatoryki UŁ.
Propozycje zagadnień szczegółowych:
- relacje między magią i religią, bóstwa i demony związane z magią, magiczne istoty
- państwo wobec praktyk magicznych, związki między magią i polityką (oskarżenia o czary, walka
z zabobonem, inwektywa, propaganda)
- wiara w czary jako zjawisko społeczno-kulturowe
- praktyki magiczne: eliksiry, składniki magiczne, artefakty, zaklęcia, księgi czarów
- magia i jej adepci w literaturze i sztuce
- czarnoksiężnicy i czarownice, czarna magia, klątwy i uroki
- obrona przed czarną magią, talizmany ochronne, amulety
- sztuka wróżenia, przepowiadania i tłumaczenia snów, działalność wyroczni, słynne
przepowiednie i proroctwa
- magia i medycyna
- humor i magia (magia w komedii, parodia czarów i praktyk magicznych)
Podane propozycje zagadnień są jedynie wskazówkami i nie wyczerpują tematu. Kadr
chronologiczno-geograficzny Konferencji obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny
Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (do VII w. n.e.), społeczności europejskiego
Barbaricum, kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w. n.e.), kultury prekolumbijskie oraz recepcję
nowożytną.
Na abstrakty czekamy do 5 marca.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konf.sks@gmail.com
Formularz do pobrania na
stronie https://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com/abstrakty/
Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

