Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej

„Porcyllena, farfury i glina...” 2020.
Tradycja i innowacja w produkcji naczyń ceramicznych w Polsce
w okresie nowożytnym
organizowanej przez
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
oraz Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

To druga z sesji, stanowiąca kontynuację konferencji zatytułowanej „Porcyllena,
farfury i glina… Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie
– zróżnicowanie – odbiorcy”, która odbyła się jesienią 2016 roku.
Zgodnie z nadrzędnym założeniem cyklu, tematyka tegorocznych obrad
koncentruje się na znaleziskach nowożytnych naczyń ceramicznych z terenu obecnych
ziem polskich. Dotyczyć ma jednak równoczesnych, lecz przeciwstawnych procesów i
zjawisk zachodzących w rodzimej wytwórczości garncarskiej, tzn. ciągłości –
kontynuacji starszych tradycji w zakresie technologii, stylistyki i zdobnictwa wyrobów,
oraz zmian – innowacji wprowadzanych w tym zakresie na przestrzeni badanego
okresu. Rozpoznanie tych zjawisk, udowodnienie ich dwubiegunowości, odrębności
bądź też ścisłego związku, to wiodące kwestie planowanych obrad. W tym celu kluczowe
wydaje się:
 wskazanie cech naczyń ceramicznych z XVI-XIX wieku będących przejawem tych
odmiennych trendów;
 określenie przyczyn, które to powodowały – czynników mających wpływ na
trwanie bądź przeobrażenia w ówczesnej produkcji ceramicznej;
 sprecyzowanie tempa tych procesów w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju
miejscowego garncarstwa, kontaktów handlowych etc.
Liczymy, że tak szeroko sformułowane spektrum problemów, zaprezentowane na
podstawie charakterystyki zróżnicowanych i reprezentatywnych zbiorów naczyń
ceramicznych, pozwoli objaśnić kwestie podstawowe dla oceny poziomu produkcji
garncarskiej w Polsce w okresie nowożytnym. Mamy nadzieję, że zagadnienia te, podjęte
podczas konferencji, przybliżą nas do pełniejszej wiedzy na ten temat.

Termin konferencji:

27 maja 2020 r. (środa)

Miejsce obrad:

Warszawa, siedziba Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
Al. Solidarności 105, sala 202

Organizatorzy:

dr Magdalena Bis (IAE PAN)
dr Michał Starski (IA UW)
mgr Ewelina Więcek (MW)

Zgłoszenia:

prosimy przesyłać na adres: porcyllena2020@wp.pl
w terminie do 29 lutego bieżącego roku
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz abstraktem
(zamieszczonym w załączniku)

Przewidziane są wystąpienia w formie referatów (20-minutowych) lub
komunikatów (10-minutowych).
W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie przyjęcia referatu
zostanie przesłane do dnia 15 marca b.r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom
konferencji noclegów, ani zwrotu kosztów podróży.
Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych w 59 tomie
czasopisma „Archaeologia Polona” w 2021 roku.

