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Patrzeć A Widzieć II
Badania audiowizualnością - badanie audiowizualności

24-25 maja 2012 r. Galeria Miejska ARSENAŁ, Stary Rynek 6, Poznań

Patrzeć a widzieć? W codziennym życiu nie zwracamy uwagi  na różnice wynikające z 

rozumienia  tych  dwóch  pojęć.  Nie  jest  to  problem  poruszany  wyłącznie  w  naukach 

humanistycznych. Wkracza on w sferę uniwersalną, bliską każdemu człowiekowi. Badania 

metodami audiowizualnymi są obecnie jedną z bardziej popularnych i efektywnych metod 

w wielu dziedzinach nauki.

Konferencja stanie się przestrzenią, w której przyjrzymy się stanowisku badaczy wobec 

współczesnego postrzegania wizualności w kulturze. Zarówno jako metody prowadzenia 

badań, jak i ich przedmiotu. Chcemy spojrzeć na problem ze strony praktycznej, stworzyć  

czas i miejsce do rozmów na temat audiowizualności, dzielenia się opiniami, wymienienia  

doświadczeniami, które mogą okazać się bardzo cenne w przyszłej pracy badawczej.

Dwudniowe spotkanie w pięknej okolicy Starego Rynku w Poznaniu będzie miało formę 

konferencji prowadzonej w języku polskim. Wszyscy zaproszeni będą mieli okazję czynnie 

uczestniczyć w konferencji, zaprezentować swój projekt, prowadzić dyskusje i oczywiście 

pokazać materiały audiowizualne. 

Konferencja  adresowana  jest  szczególnie  do  osób,  które  interesują  się  wizualnością 

kultury i dokumentowaniem jej w postaci filmu, fotografii czy nagrań audialnych. 

Serdecznie  zapraszamy przedstawicieli  różnych  środowisk  akademickich  do  udziału  w 

konferencji,  zwłaszcza  studentów  i  pracowników  naukowych  takich  dziedzin  jak: 

etnologia  i  antropologia  kulturowa,  filmoznawstwo,  kulturoznawstwo, 



muzykologia,  psychologia,  socjologia  czy  historia  sztuki oraz  innych, 

pokrewnych.

Konteksty, w jakich proponujemy prowadzić naszą dyskusję:

• Obce – swojskie

• Bariery – granice

• Przestrzeń i jej kreowanie

• Wyobraźnia

• Doświadczanie terenu – doświadczenia terenowe

• Badacz - badani – badane

Częścią  konferencji  będzie  również  pokaz  filmów  i  slajdowisko.  Zachęcamy  więc  do 

wysyłania swoich prac również tych, którzy nie są zainteresowani prezentacją referatu.  

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania  własnych nagrań audiowizualnych:  zdjęć, 

filmów  i  nagrań  audialnych,  których  prezentacja  będzie  częścią  konferencji.  Każde 

wystąpienie,  niezależnie  od  jego  formy,  będzie  uwzględnione  jako  aktywny  udział  w 

konferencji.

Karty zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2012 r. 

na adres:  patrzecawidziec@wp.pl.  Zastrzegamy sobie prawo do wyboru referatów 

oraz nagrań. Wybrane referaty zostaną opublikowane w Interdyscyplinarnym Czasopiśmie 

Interlinie.

Opłata konferencyjna w wysokości 20 zł obejmuje koszty organizacji konferencji, drobny 

poczęstunek, kawę, herbatę. Nie obejmuje natomiast noclegu, zakwaterowania czy zwrotu 

kosztów podróży. Oczywiście służymy radą i pomocą w szukaniu noclegu.

Bieżące informacje na:  http://etnouam.blogspot.com/

Serdecznie zapraszamy!
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