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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: 

Siedziby szlachty górnośląskiej od XVIII do początku XX wieku. Historia, architektura, gospodarka, stosunki społeczne, która 

odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 5-6 listopada 2015 roku.  

Inspiracją do zorganizowania niniejszej konferencji jest planowana rekonstrukcja na terenie Muzeum „Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie” górnośląskiego dworu wraz z jego otoczeniem i, w związku z podjętymi badaniami, konieczność 

jak najszerszego interdyscyplinarnego rozpoznania tematu, zdecydowanie wykraczająca w zakresie stawianych pytań poza 

możliwości jednej dyscypliny naukowej, a uwzględniająca metody badawcze takich dziedzin, jak: etnografia, historia, historia 

sztuki, archeologia, geografia historyczna i inne. Uszczegóławiając zakres terytorialny – zapraszamy do prezentacji wyników 

badań z całego historycznego obszaru Górnego Śląska (choć szczególnie interesować nas będą siedziby i folwarki z części 

Górnego Śląska, położonych w graniach administracyjnych dzisiejszego województwa śląskiego). Zakres czasowy obejmuje wiek 

XVIII do początku XX wieku. Całą uwagę chcielibyśmy skupić na małych siedzibach szlacheckich oraz założeniach folwarcznych, 

ze sfery zainteresowań wyłączamy zatem zespoły pałacowo-parkowe. Zapraszamy do przedstawienia materiałów 

podejmujących temat sposobu funkcjonowania i przekształcania się obszarów i zabudowań dworskich (rozplanowanie 

przestrzenne wraz z ogrodami, architektura, materiały, wyposażenie i in.), ich zaplecza gospodarskiego (charakterystyka 

zabudowy, źródła utrzymania, rozpoznanie technologii prowadzonych procesów produkcyjnych itp.), a także wzajemnych 

relacji i zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a ich pracownikami oraz mieszkańcami podlegających im wsi. Wśród 

interesujących nas zagadnień znajduje się także życie codzienne oraz historia rodzin szlacheckich. 

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. 

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 

go do 15 września 2015 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród 

nadesłanych propozycji. 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 200 zł (obejmującej materiały konferencyjne, dwa obiady, uroczystą 

kolację, napoje, druk referatu): 30 września 2015 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – 

Siedziby szlachty…, imię i nazwisko Prelegenta).  

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w październiku 2015 roku. 

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 30 listopada 2015 roku. Za 

zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst 

zostanie opublikowany. 
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