
 

 

 

Zapraszamy na konferencję Polacy na Bliskim Wschodzie (9–11 czerwca 

2021 r.) – termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 kwietnia, 

znane są już tematy paneli dyskusyjnych.  

 

Tematyka wystąpień powinna wiązać się z archeologią szeroko pojętego Bliskiego Wschodu od 

prehistorii po późne średniowiecze. Zapraszamy do udziału członków polskich ekspedycji, 

naukowców pracujących  

w ramach projektów zagranicznych oraz osoby opracowujące materiał z wcześniejszych badań. Mile 

widziane są również referaty niepowiązane bezpośrednio z konkretnymi projektami terenowymi.  

 

Proponujemy dwa typy wystąpień różniące się długością: referat (20 minut) i komunikat (10 minut). 

Przyjmujemy referaty w języku polskim i angielskim.  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod adresem: 

https://forms.gle/WazmxaHNxgRxK5hS6  

Komitet organizacyjny w ciągu tygodnia od nadesłania zgłoszenia zawiadomi prelegenta o akceptacji 

referatu. Nadesłane zgłoszenia zostaną pogrupowane w odpowiednie sesje tematyczne. 

 

Panele dyskusyjne: 

 

Z przyjemnością przedstawiamy również możliwość dołączenia do dwóch paneli dyskusyjnych, 

zgłoszonych przez ich organizatorów. Zapraszamy chętnych do udziału w panelu do nadsyłania  

abstraktów referatów lub komunikatów przez powyższy formularz, zgłoszenia przekażemy 

organizatorom paneli. 

 

Panel 1 (w języku angielskim): Islamic Archaeology  

Organizator: Karol Juchniewicz  

(Zakład Cywilizacji Islamu, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia 

Nauk):  

“Islamic Archaeology is probably the youngest within the broad spectrum of sub-disciplines of world 

archaeology. It is a relative newcomer to Polish archaeology and, until recently, it has not been 

specifically represented by any scientific entity. Also, the archaeological projects dedicated to this 

subject had no separate forum to present themselves. With a growing number of both archaeological 

missions,  

and researchers investigating Islamic sites and their material culture, such need became a necessity.  

Geographically, this session covers the regions of MENA, while it’s chronological range is set 

between  

the 7th and mid-20th century CE. We invite researchers to present both material studies and reports 

from ongoing field projects related to Islamic material culture.” 
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Panel 2 (w języku angielskim):  

Between courte durée and moyenne durée. Transition in archaeology of Hellenistic and Roman 

Cyprus.  

Organizatorzy: Ewdoksia Papuci-Władyka1,2, Małgorzata Kajzer2, Łukasz Miszk1, Michał Michalik1  

(1Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, 2Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet 

Warszawski) 

„This session welcomes papers on the archaeology of Cyprus in Hellenistic and Roman periods with 

special focus on the title subject.  

The structuralist vision of history influenced the way in which narratives about changes in material 

culture were constructed. Apart from typological changes taking place in various groups of artefacts, 

research began to focus on a broader scale on changes occurring over longer periods of time and 

reflecting complex social, economic or urban processes. These processes can be observed both in slow 

transformations of material culture, i.e. architecture, ceramics, art, utilitarian objects, diet, etc., but 

also in extreme events whose traces can be observed and documented in the stratigraphy of sites, such 

as earthquakes or fires. 

To our session, we invite researchers who would like to present the results of their studies related to 

the broad issue of transitional periods in the history and archaeology of Cyprus. By “transitional 

periods”  

we understand here all changes in processes noticeable, above all, in the field of material culture, 

concerning changes in architecture, art, economy, but also, e.g. religion. Particularly valuable will be 

those studies which concern the times regarded as the most "crucial" in the history of Hellenistic and 

Roman Cyprus - that is the period of transition from the Classical period and the formation of the 

Hellenistic period, the process of formation of the Middle Hellenistic period, the process of decline of 

the Hellenistic period and the formation of the Roman period, and finally the problem of the crisis of 

the 3rd century CE and the formation of the Late Roman period. Undoubtedly also of interest will be 

presentations criticising the hitherto discourse on transition points and the processes conditioning 

them. 

Other papers, e.g. presenting the latest research on various other aspects on Hellenistic and Roman 

Cyprus are also welcome.” 

 

 

 

  



 

 

Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2021” – informacje praktyczne  

 

 

Każde zgłoszenie musi zawierać:  

- tytuł wystąpienia;  
- informacje o języku wystąpienia i czy możliwa jest jego ewentualna zmiana na jęz. angielski;  

- informacje o autorze korespondencyjnym, w tym jego adres e-mail;  

- imię, nazwisko, stopień naukowy i afiliację każdego z autorów;  

- abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków w języku prezentacji);  

- słowa kluczowe: 4–8 określeń (w języku prezentacji), które pomogą w zgrupowaniu 

wystąpień  

w spójne bloki tematyczne.  

 

Prelegenci:  
Prelegenci będą udostępniać prezentacje zdalnie bezpośrednio ze swoich komputerów.  

 

Publikacja:  
Artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych będzie można zgłosić do publikacji w 

roczniku Polish Archaeology in the Mediterranean (70 pkt. na liście MNiSW).  

 

Wstęp na konferencję będzie wolny po uprzednim wysłaniu zapytania mailowego o dołączeniu  

do konkretnej sesji.  

 

Informacje o konferencji, aktualizacje programu itp. będzie można znaleźć na stronie internetowej  

CAŚ UW: www.pcma.uw.edu.pl  

 

Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie 2021 

 

Data:  

9–11 czerwca 2021  
Miejsce:  

Platforma on-line Zoom/Google Meet 

Kontakt:  

konferencja.PnBW@uw.edu.pl  

Długość wystąpień:  

Referat: 20 minut  

Komunikat: 10 minut  

Termin zgłoszeń:  

15 kwietnia 2021 r.  

Komitet organizacyjny:  

Dr hab. Anna Smogorzewska (WA UW)  

Dr hab. Arkadiusz Sołtysiak (WA UW)  

Dr Mariusz Gwiazda (WA UW)  

Dr Francisco J. Núñez (CAŚ UW)  

Dr Urszula Wicenciak-Núñez (CAŚ UW)  

Agnieszka Szulc-Kajak (CAŚ UW)  

Agnieszka Szymczak (CAŚ UW)  

Anna Kordas (WNKS UW) 

 

 


