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Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”  

przy współudziale: Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego  

Kolejna edycja konferencji będzie poświęcona, tak jak i w roku 
poprzednim, szeroko rozumianym sytuacjom granicznym i ich 
utrwalaniu w różnych tekstach kultury. W szczególności zaś 
rozpatrywane będzie samobójstwo jako problem kulturowy. Podjęcie 
dyskusji nad tym zjawiskiem i próba jego zrozumienia to jedno z 
wielkich wyzwań współczesnego społeczeństwa. Celem naszych obrad 
pozostaje niezmiennie wzbudzanie międzyobszarowej refleksji nad 
zagadnieniem autodestrukcji, tworzenie nowych interdyscyplinarnych 
ujęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi różnych, rozwijających 
się współcześnie dyscyplin nauk o człowieku.  

    



Zakres tematyczny: Do wnikliwego zbadania problemu sytuacji 
granicznych (w tym samobójstwa), a także kwestii obecnoścci oraz 
znaczenia przejawów graniczności w myśli ludzkiej i tekstach kultury, 
nieodzowne jest interdyscyplinarne podejście, uwzględniające elementy 
i metody wielu dziedzin nauki. Są wśród nich m.in. psychologia, 
socjologia, kryminologia, medycyna, geografia, antropologia – jak 
również filozofia, filologie czy inne liczne gałęzie kulturoznawstwa. 
Dzięki tak różnym perspektywom będzie możliwa głębsza refleksja 
również nad tym, jak mówimy o zjawiskach granicznych, tak w 
kontekście specjalistycznym, jak i codziennym. Dlatego serdecznie 
zachęcamy do udziału w konferencji badaczy wszelkich specjalizacji, 
którym jej tematyka wyda się interesująca i ważna – tak, abyśmy 
ponownie mogli wspólnie stworzyć przestrzeń sprzyjającą prawdziwie 
swobodnej wymianie idei.  

Miejsce:  

Sala konferencyjna, Biała Willa  
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 72 

Kalendarium:  

Termin przysyłania zgłoszeń – 29 lutego 2020 r.  
Potwierdzenie przyjęcia (e-mail) – 15 marca 2020 r.  
Potwierdzenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty – 30 marca 2020 r.  
Ogłoszenie szczegółowego planu – 20 kwietnia 2020 r. 
Konferencja – 14–15 maja 2020 r. (czwartek–piątek)  

Zgłoszenia wystąpień: Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres 
e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150–300 słów) 
prosimy przesyłać pod adres: konf.autodestrukcja@gmail.com do 29 
lutego 2020 r. Przewidziane są panele tematyczne, do których wpisane 
zostaną zaakceptowane zgłoszenia.  

Opłata konferencyjna: Potwierdzonych referentów obowiązuje opłata 
w wysokości 200 złotych, obejmująca dwa obiady, kolację, nocleg w 
Warszawie i materiały konferencyjne. Istnieje możliwość późniejszej 
publikacji tekstów pokonferencyjnych w roczniku Suicydologia. Udział 
w charakterze wolnego słuchacza jest bezpłatny. 

Kierownik konferencji: dr Halszka Witkowska (tel. 605 330 542)  

Komitet naukowy:  

prof. dr h.c. Brunon Hołyst (przewodniczący) 
prof. dr hab. Zbigniew Kloch 
dr hab. Ewa Rudnicka  
dr Daria Biechowska 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Rudnicka 

Komitet organizacyjny:  

Zuzanna Kiwerska (przewodnicząca – tel. 664 767 282), Paulina 
Durakiewicz (sekretarz – tel. 722 187 722), Dominika Filipowicz (tel. 
571 375 331), Sebastian Różycki (tel. 661 347 762)  

Patronat honorowy: prof. Brunon Hołyst  

Kontakt: Bieżące informacje o konferencji będą podawane na stronie: 
http://autodestrukcja.al.uw.edu.pl Pytania prosimy kierować pod 
adresem: konf.autodestrukcja@gmail.com  

Z poważaniem 

Członkowie komitetu organizacyjnego


