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(AP w Słupsku) Woda w symbolicznym krajobrazie
Kaszub
11.30-11.45 – przerwa

11.45-12.05 – mgr Maria Kościelniak-Woźniak
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Ekologia w dyskursie to projektowane
do realizacji w ciągu wielu lat interdyscyplinarne
konferencje naukowe, które są odpowiedzią na
wzrastające znaczenie ekologii w życiu współczesnego świata. Ekologia to nie tylko kwestia przyrodoznawstwa czy problematyki społecznej, ale
również zagadnienie sposobu kulturowego postrzegania przez człowieka natury, a także mentalny stosunek do środowiska i jego ochrony.
Organizowane w Słupsku konferencje wynikają z
przekonania, iż formy kultury artystycznej, modele cywilizacji, a także funkcjonowanie dyscyplin
naukowych przyrodoznawstwa i bezpieczeostwa
zasobów naturalnych mogą wypracowad wspólny
dyskurs.

EKOLOGIA
W DYSKURSIE
Krajobraz naturalny i kulturowy

Do wzięcia udziału w konferencjach zapraszani są literaturoznawcy, kulturoznawcy,
historycy, biolodzy, specjaliści nauk o bezpieczeostwie oraz naukowcy o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach.

Uczestnicy III Konferencji Naukowej Ekologia w dyskursie. Krajobraz naturalny i kulturowy zamierzają przedyskutowad kwestie:
ochrona krajobrazu naturalnego; semantyka
pomników przyrody; kulturowe reprezentacje
ziemi, gór, wody, rzeki, itp.; krajobraz kategorii
kulturowych Północy, Południa, Wschodu i Zachodu; znak natury/przyrody a działalnośd człowieka; antropocen jako nowa epoka istnienia
Ziemi; Matka-Ziemia w dyskursie ekologicznym;
katastrofy naturalne; krajobraz industrialny;
elektrownie wiatrowe, wodne, atomowe a życie
natury; krajobraz naturalny i kulturowy w naukach o bezpieczeostwie.

Akademia Pomorska w Słupsku
Szkoła Doktorska, Koło Naukowe Polonistów

12 maja 2022 r.

