
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

„Mądrość zbudowała sobie dom…
Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach w średniowieczu”

Muzeum Zamkowe w Malborku

Termin nadsyłania propozycji referatów: 30 kwietnia 2019 

Muzeum  Zamkowe  w  Malborku  zaprasza  wszystkich  zainteresowanych  do  udziału  w
międzynarodowej  konferencji  naukowej  „Mądrość  zbudowała  sobie  dom… Zakon krzyżacki  i  jego
państwo w Prusach w średniowieczu”, która odbędzie się w Malborku (Polska),  w dniach 15 – 17
listopada 2019 roku.

Propozycje wystąpień konferencyjnych mogą obejmować zagadnienia związane z:
 historią zakonu krzyżackiego w średniowieczu
 osiedleniem się Zakonu nad Bałtykiem i podbojem Prus
 budową państwa zakonnego i jego średniowiecznymi dziejami
 dziejami kultury i sztuki w państwie zakonnym w średniowieczu
 budownictwem i architekturą państwa zakonnego
 rolą i znaczeniem miast w państwie zakonnym
 handlem i gospodarką w państwie zakonnym
 dyplomacją i wojną
 życiem religijnym w państwie krzyżackim

Jednakże  podane  wyżej  zagadnienia  nie  wyczerpują  tematyki  przewidzianej  dla  Konferencji  i  dlatego
zapraszamy wszystkich chętnych do składania propozycji wystąpień dotyczących również innych zagadnień
funkcjonowania państwa zakonnego nad Bałtykiem.

Językiem konferencji będzie język polski lub angielski (Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne).
Przewidziano druk materiałów pokonferencyjnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu do składania propozycji tematu, wraz z krótkim
streszczeniem (maks. 100 słów), 5 słów kluczowych i notką biograficzną o Autorze, zwierającą informację o
afiliacji, dane kontaktowe (e-mail; telefon) oraz krótką charakterystykę prowadzonych badań naukowych.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail:
k.polejowski@zamek.malbork.pl w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Decyzję  o  przyjęciu  tematu  wystąpienia  konferencyjnego  podejmie  Komitet  Organizacyjny
Konferencji.

Zapraszamy  także  osoby  zainteresowane  uczestnictwem  w  konferencji  bez  własnego  referatu  (jako
słuchacze) do przesłania zgłoszenia na adres  k.polejowski@zamek.malbork.pl w terminie  do 30 czerwca
2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Opłata konferencyjna:
Przewidziano opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł dla wszystkich uczestników Konferencji, w ramach
której Organizatorzy zapewniają: pakiet konferencyjny, posiłki (3 obiady i 2 kolacje) oraz poczęstunek w
przerwach kawowych.
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