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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji 

naukowej: Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim, która odbędzie się w siedzibie Muzeum 

16 listopada 2017 roku.  

W jubileuszowym roku obchodów 500-lecia Reformacji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 

zostanie posadowiony kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, zorganizowane zostaną tematyczne wystawy, 

planujemy również podjęcie refleksji nad specyfiką religijności społeczności ewangelickiej oraz życiem codziennym 

i rodzinnym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. W obszarze zainteresowań organizatorów 

konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie 

społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia 

nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, 

z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo.  

Do udziału zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk 

kulturowych: uczonych, badaczy, muzealników, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Nasze zaproszenie 

kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich 

zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów. 

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla 

komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 września 2017 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 100 zł (obejmującej materiały konferencyjne, obiad, 

napoje, druk referatu): 30 września 2017 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: 

Konferencja – Religijność i codzienność…, imię i nazwisko Prelegenta).  

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie października 2017 roku. 

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski 

Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 30 listopada 

2017 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz 

tomu, w którym tekst zostanie opublikowany. 
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