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Call for Papers
zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń

na ogólnopolską konferencję 
Niepokorne – buntowniczki – reformatorki – aktywistki, 
czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości,
która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2015 r. w Łodzi

w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ 
(ul. Kopcińskiego 16/18)

Konferencja o interdyscyplinarnym charakterze poświęcona będzie kobietom z prze-
szłości i współczesności, które kierowane różnymi pobudkami, odważały się i decydo-
wały (w pojedynkę i w grupach) przystępować do różnie rozumianej i różnie też prowa-
dzonej walki i działalności o uznawane przez siebie idee.

Zapraszamy referentki i referentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauk spo-
łecznych i humanistycznych, także historyków rozwoju wszelkich dyscyplin naukowych 
(w tym ścisłych, nauk o życiu, eksperymentalnych, technicznych), którzy zechcieliby 
podzielić się swoją wiedzą i refleksją na temat:
–  sylwetek wybranych kobiet bądź kobiecych grup i środowisk, które wykazały się 

tytułowym brakiem pokory, buntowniczością i wojowniczością, stały się reformator-
kami i aktywistkami na wszelkich polach życia społecznego, przy tym:

–  jaką cenę za to płaciły i jakie korzyści osiągały, czyli jak wygląda(ł) „kobiecy” sukces 
i „kobieca” porażka,

– jakie przyjmowały taktyki.
Proponujemy także, by zastanowić się nad problemami metodologicznymi związany-

mi z badaniami pozostającymi w perspektywie herstory oraz metodologią feministyczną.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłata konferencyjna wynosi:
– 250 zł dla pracowników nauki,
– 150 zł dla doktorantów i studentów. 

Plonem konferencji będzie recenzowana publikacja monograficzna.
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Na propozycje referatów (zawierające tytuł, abstrakt i informację o afiliacji autorek 
i autorów) czekamy do 31 stycznia 2015 roku pod adresem: niepokorne_konferen-
cja@yahoo.com

O zaakceptowaniu propozycji poinformujemy po 15 lutym 2015 roku. 
Opłatę konferencyjną (po otrzymaniu zwrotnej informacji o akceptacji) prosimy 

wpłacać na konto nr 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436, z dopiskiem NIEPOKORNE, 
do 15 kwietnia 2015 roku.

Na konferencję zapraszają: kolektyw Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, 
Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kul-
turowej UŁ, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonaro-
dową Łodzią i Regionem UŁ, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Zakład Nauki o Rodzinie w Katedrze Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego.

Kierownictwo naukowe konferencji:    Sekretarz konferencji:
dr Iza Desperak     dr Inga B. Kuźma

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.


