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Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału w konferencji organizatorzy 

zapraszają zarówno przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, jak  

i praktyków. Tematyka koncentrować się będzie wokół zagadnień: 

1. Rola sacrum w przestrzeni przyrodniczej i humanistycznej; 

2. Oddziaływanie obiektów sakralnych na krajobraz w przeszłości i teraźniejszości;  

3. Zagrożenia dla dziedzictwa sakralnego a jego ochrona i rewitalizacja; 

4. Dziedzictwo sakralne w literaturze, architekturze i sztuce; 

5. Edukacja regionalna a tożsamość kulturowa (sakralna). 

 

KOMITET NAUKOWY: 

prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (Uniwersytet w Białymstoku) 

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG (Uniwersytet Gdański) 

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku) 

dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

dr hab. Marek Nowacki, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

dr hab. Krzysztof Widawski (Uniwersytet Wrocławski) 

dr Tomáš Burda (Uniwersytet Hradec Králové) 

dr inż. Martin Šauer (Uniwersytet Masaryka w Brnie) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

dr Aneta Marek 

dr Janusz Łach 

dr Danuta Calińska-Rogala 

dr inż. Barbara Szczepańska 

dr Małgorzata Wyrzykowska 

 

 



WAŻNE INFORMACJE: 

Miejsce: Duszniki-Zdrój, Hotel Verona ul. Zielona 12a, tel. +48 74 811-62-30 

Termin: 11-12 maja 2023 r. 

Język konferencji: polski, czeski, angielski 

Opłata konferencyjna: 500 zł (obejmuje materiały konferencyjne, udział w sesji referatowej i terenowej, catering, 

dwa obiady, kolację). Opłata nie obejmuje noclegu.  

Noclegi: we własnym zakresie (istnieje możliwość rezerwacji w Hotelu Verona, ul. Zielona 12a na hasło: 

konferencja krajobraz sakralny). 

 
ZGŁOSZENIA:  

- do 15 marca 2023 r. należy przesłać zgłoszenie na adres: konferencja.dziedzictwokulturowe@uwr.edu.pl 

- do 15 marca 2023 r. należy uiścić opłatę konferencyjną 500 zł na konto 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692 

  z dopiskiem: imię i nazwisko,  nr 0325/0224/22. 

- do 30 kwietnia 2023 r. należy przesłać artykuł na adres:  konferencja.dziedzictwokulturowe@uwr.edu.pl 

(format A4, do 20 stron, czcionka 12, Times New Roman,  cytowania w systemie harwardzkim  

np. Kowalski J., 2022, Krajobrazy sakralne, Nazwa Czasopisma, nr 1, s. 23-32). 

 
PUBLIKACJA:  

- monografia wydana w wydawnictwie z listy MEiN (rozdział 20 punktów),  

- publikacja w czasopiśmie naukowym Studia Periegretica (40 punktów). 

 
Wstępny harmonogram konferencji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
KONTAKTY: 

dr Aneta Marek, e-mail: aneta.marek@uwr.edu.pl 

dr Janusz Łach, e-mail: janusz.lach@uwr.edu.pl 

dr Danuta Calińska-Rogala, e-mail: konferencja.dziedzictwokulturowe@uwr.edu.pl    

 

 

 
Konferencja naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”  

nr projektu nr NdS/544299/2021/2021, kwota dofinansowania 10 000,00 zł, całkowita wartość projektu 357 231,00. 

 

 

12 maja 2023 r. 

godz. 09.00 – 11.30 I sesja referatowa 

godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa 

godz. 12.00 – 14.00 II sesja referatowa 

godz. 14.00 – 14.30 dyskusja 

godz. 14.30 – 15.30 obiad 

 

 

 

11 maja 2023 r. 

godz. 08.30 – 09.30 rejestracja uczestników 

godz. 09.30 – 11.30 I sesja referatowa 

godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa 

godz. 12.00 – 13.30 II sesja referatowa 

godz. 14.00 – 15.00 obiad 

godz. 15.00 – 19.00 sesja terenowa 

godz. 20.00 – kolacja 


