
  

 
 

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego  
                                  ma zaszczyt zaprosić na:  
Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, która 

odbędzie się w ramach 70 rocznicy istnienia Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

     Bale, Rauty, Bankiety… 
Wrocław, 22-23 maj 2015 

  Konferencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów kierunków humanistycznych. Celem 
wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na historię społeczną. Poruszane kwestie mają ukazać 
szerokie spektrum zjawiska na przestrzeni epok.  W świecie, gdzie główny element stanowi historia 
polityczna, warto zwrócić uwagę na zagadnienia związane z życiem codziennym.  

Jedzą, piją, lulki palą, 
Tańce, hulanka, swawola; 

Ledwie karczmy nie rozwalą. 
  Człowiek od wieków ma tendencję do spotykania się, świętowania, przeżywania ważnych chwil w 
szerszym gronie, na co doskonale zwraca uwagę Adam Mickiewicz w swojej balladzie Pan Twardowski. 
  Organizując konferencję chcemy podkreślić wielopłaszczyznowość zagadnień podanych w temacie, 
zwrócić uwagę na różny charakter spotkań towarzyskich. Często mylnie kojarzone tylko z dobrą zabawą 
bale, rauty i bankiety decydowały o ważnych sprawach politycznych i społecznych na przestrzeni dziejów.  
  Jednym ze sztandarowych przykładów jest Kongres Wiedeński, na którym rozważano kwestie dotyczące 
ładu po wojnach napoleońskich. Nie czyniono tego w sposób klasyczny za pomocą sztywnych obrad 
najważniejszych przedstawicieli mocarstw. Rozmowy odbywające się w kuluarach tańczącego kongresu 
miały niejednokrotnie znaczenie decydujące.  
  Pytania, które wymagają przy podanym temacie analizy odnoszą się do tego, jak dawniej ucztowano? 
Jakie potrawy dominowały na stołach Polski i świata? Przy akompaniamencie jakiej muzyki odbywały się 
uczty? Jakie stroje były obowiązujące w danej epoce? Jakie tematy najczęściej poruszano podczas takich 
spotkań? Jakie ważne decyzje zapadały? Jaka obowiązywała etykieta przyjęć w określonych epokach? Z 
jakimi typami źródeł mamy do czynienia badając problemy odnoszące się do historii społecznej? Jakim 
przeobrażeniom uległy bale, rauty i bankiety w historii? Parafrazując słowa Onufrego Zagłoby-Trzech 
rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to jeść dobrze, pić dobrze, bawić się dobrze i podyskutować dobrze 
zapraszamy do udziału w konferencji! 
    Aby wziąć udział w konferencji prosimy o dokładnie wypełnienie formularza aplikacyjnego z 
uwzględnieniem każdego punktu. Wypełniony formularz należy wysłać do 20 kwietnia 2015 roku na 
adres e-mail: balerautybankiety.2015@gmail.com  
  O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu uczestnika poinformujemy do 25 kwietnia 2015 roku 
drogą mailową. 
  Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Nie przewidujemy opłaty za nocleg, ale jest 
możliwość zarezerwowania  miejsca  w odpowiednim obiekcie za samodzielną opłatą uczestnika. 
  W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: balerautybankiety.2015@gmail.com 


