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Dzieciństwo to jeden z pierwszych etapów w ontogenezie człowieka, charakteryzujący się 
gwałtownymi zmianami na każdym poziomie funkcjonowania jednostki. Trudno przypisać 
mu konkretne ramy czasowe, gdyż jego przejście w kolejny etap – dorosłość – nie jest 
jednoznaczne. Dzieci – jako najmłodsi przedstawiciele naszego gatunku – niezmiennie 
pojawiają się w każdej społeczności ludzkiej, jednakże ich rola zmieniała się na 
przestrzeni wieków. Maurice Debesse, pedagog i psycholog, zaproponował podział 
(1996 r.), wedle którego ostatnim stadium dzieciństwa, przypadającym na wiek 16–20 
lat, jest okres „wieku młodzieńczego entuzjazmu”. Organizacja Narodów Zjednoczonych  
w Konwencji o prawach dziecka (1989 r.) dzieckiem mianuje „każdą istotę ludzką w wieku poniżej 
osiemnastu lat […]”.  Z kolei Philippe Ariès, historyk, całkowicie zanegował występowanie tego 
okresu w średniowiecznej Europie (1962 r.). Jego zdaniem dzieci były postrzegane jak dorośli.
Dzieciństwo jest etapem, którego przebieg ma ogromny wpływ na całe późniejsze życie. Jego 
charakterystyka będzie zróżnicowana również pod względem innych zmiennych: pochodzenia 
etnicznego, statusu socjoekonomicznego oraz płci dziecka. Dlatego pojęcie dzieciństwa 
wciąż pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę na wielu płaszczyznach.  
Celem konferencji jest przedstawienie jak zmieniała się rola dziecka od czasów 
prehistorycznych do współczesnych.

Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką konferencji, 
w szczególności pracowników naukowych, doktorantów i studentów reprezentujących 
kierunki związane z medycyną, antropologią, psychologią, historią oraz innymi naukami 
humanistycznymi.

Studenci będący Autorami referatów wezmą udział w konkursie. Szczegółowe informacje 
zostaną przedstawione niebawem w regulaminie.

Więcej informacji w dalszych komunikatach.
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Prosimy o wysłanie abstraktów do 31 stycznia 2023 r. na e-mail: 
skn.historiinaukmed@gmail.com. 

Streszczenie powinno zawierać od 1000 do 1500 znaków.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Osoby 
zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo najpóźniej do 7 lutego 2023 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 410 zł dla pracowników naukowych, 360 zł dla uczestników 
studiów doktoranckich oraz 260 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe oraz opublikowanie referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 pkt. 
MNiSW). Do druku zostaną skierowane tylko prace, które otrzymają pozytywną opinię 
recenzentów i redaktorów. 

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc 
w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:  
maja.majka99@gmail.com
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formularz
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Imię i nazwisko:

Instytucja (zakład, instytut, wydział, uczelnia):

Adres miejsca pracy:

Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków):

Adres do korespondencji:

Tytuł wystąpienia:

Telefon: E-mail:
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