
 

  

 

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 
 

MEDYCYNA I RELIGIE 
 

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej 

związkom medycyny i farmacji z tradycjami religijnymi różnych kultur, w perspektywie 

historycznej i współcześnie. Konferencja odbędzie się w Dworku Osieckim w Osiekach koło 

Koszalina, w dniach 11-13 maja 2015. 

Celem konferencji jest poddanie systematycznej refleksji naukowej, w perspektywie 

różnych dyscyplin humanistyki, problematyki relacji między praktykami związanymi z szeroko 

pojętym zdrowiem a tradycjami religijnymi. Analizowana będzie rola przekonań religijnych w 

praktykach leczniczych, jak również wpływ postępu wiedzy medycznej na tradycje religijne. 

Zamierzamy poddać analizie wzajemny wpływ światopoglądu religijnego i duchowości na 

przekonania dotyczące zdrowia, choroby, profilaktyki i praktyk farmakologicznych.   

  Rozszerzone wersje referatów (do 30 stron) zostaną opublikowane w tomie I nowej serii 

wydawniczej pod redakcją prof. Bożeny Płonki-Syroki i dr Mateusza Dąsala, w renomowanym 

warszawskim wydawnictwie naukowym DiG. Warunkiem publikacji artykułu będzie uzyskanie 

pozytywnej recenzji wydawniczej oraz dostosowanie przez autora tekstu do uwag redaktorów i 

recenzenta.  

Oferujemy także możliwość opublikowania angielskich wersji artykułów (po uzyskaniu 

odrębnych recenzji wydawniczych) w zagranicznym internetowym czasopiśmie naukowym „Open 

Theology”. Szczegóły dotyczące publikacji zostaną przedstawione autorom referatów 

zakwalifikowanych do programu konferencji w drugim komunikacje zjazdowym. 

 



Zapraszamy do przygotowania referatów, o objętości 6 stron tekstu, 20 minut czasu 

wygłaszania, dotyczących następujących tematów:  

1. Kategorie zdrowia i choroby w perspektywie myśli religijnej. 

2. Praktyki lecznicze w społecznościach tradycyjnych. 

3. Wpływ rozwoju standardów medyczny klinicznej na tradycje religijne. 

4. Wpływ przekonań i światopoglądu religijnego na kształtowanie się standardów medycyny 

klinicznej i farmacji. 

5. Współczesne dylematy i kontrowersje medyczne związane z przekonaniami i 

światopoglądem religijnym. 

6. Poza-chrześcijańskie przekonania religijne w zderzeniu ze standardami medycyny 

„zachodniej” 

7. Zdrowie i duchowość. 

8. Lecznicze praktyki religijne i rytuały uzdrowienia oraz obrzędy sprowadzania chorób i 

mające wywołać uszczerbek na zdrowiu. 

9. Formy psychoterapii w kontekstach religijnych / duchowych  i społecznościach 

tradycyjnych. 

 

Zapraszamy też do zgłaszania własnych propozycji artykułów związanych z tematyką 

konferencji. 

Zgłoszenia referatów prosimy przesyłać na formularzu dołączonym do niniejszego 

zaproszenia na podany niżej adres mailowy sekretarza Konferencji, dr Mateusza Dąsala  

do 15 grudnia 2014. 

Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie 

kosztów wydania monografii zawierającej rozszerzone wersje referatów. Koszty pobytu (nocleg, 

wyżywienie) uczestnicy konferencji pokrywają sami. Nr konta Fundacji Humanitas et Scientia, na 

które należy dokonać wpłaty opłaty konferencyjnej, zostanie podany w II Komunikacie 

zjazdowym uczestnikom zakwalifikowanym do programu konferencji. 

Koszt zakwaterowania to 150 zł za dobę z pełnym wyżywieniem w pokoju 

jednoosobowym i 140 w pokoju dwuosobowym (odpowiednio nocleg ze śniadaniem 100 zł w 

pokoju jednoosobowym i 90 zł w dwuosobowym plus koszt posiłków i serwisu kawowego w 

trakcie konferencji). Uczestnicy są proszeni o samodzielne rezerwowanie noclegów i wyżywienia.  

Osobom zmotoryzowanym prześlemy dokładny opis drogi z Koszalina do miejsca obrad w 

Osiekach (ok. 15 km). Dla osób niezmotoryzowanych istnieje możliwość zorganizowania 

transportu do Osiek z Koszalina. 

W przypadku jakichkolwiek pytań -  prosimy o kontakt: medycyna.religie@gmail.com 



Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Dr hab. Bożena Płonka-Syroka Prof. UMW/ Prof. PAN 

bozena@plonka-syroka.pl  

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

Dr Mateusz Dąsal 

mateuszdasal@gmail.com 
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