Toruń, 24 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
kongresy badaczy zajmujących się wiekiem osiemnastym odbywają się co pięć lat, gromadząc
przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim członków działającego od 1996
roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Pierwszy Kongres Badaczy
Wieku Osiemnastego, na temat Wiek XVIII: polityka-kultura-edukacja, odbył się
we Wrocławiu w 2006 r., drugi Kongres, pod hasłem Wiek XVIII: uniwersalizm myśli,
różnorodność dróg – w Krakowie w 2011 r., trzeci zaś – w Poznaniu w 2016 r. Jego temat
przewodni brzmiał: Wiek XVIII jako zmiana. Rzeczpospolita i oświecenie. Wszystkie
przyczyniły się do pogłębienia wiedzy o interesującej nas epoce, pozostawiając wspomnienia
ważnych intelektualnie dyskusji plenarnych i tematycznych oraz nie mniej istotnych spotkań
towarzyskich, niejednokrotnie inspirujących prywatne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze.
Oto rozpoczynamy przygotowania do Czwartego Kongresu Badaczy Wieku
Osiemnastego. Zgodnie z zapowiedziami, odbędzie się on w Toruniu w dniach 15–17
września 2021 r. Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednie sympozja, okaże się impulsem
do prezentacji nowatorskich i twórczych perspektyw badań nad epoką oraz interdyscyplinarnej
i międzypokoleniowej wymiany myśli. Organizatorami Kongresu są: Wydział Nauk
Historycznych i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym. List intencyjny inicjujący prace
organizacyjne Kongresu podpisali Dziekani obu wydziałów – prof. Stanisław Roszak
i prof. Przemysław Nehring – oraz prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem
Osiemnastym prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz.
Nad programem naukowym Kongresu będzie tradycyjnie czuwał Zarząd Towarzystwa,
organizacją przedsięwzięcia zajmie się Komitet Organizacyjny w składzie:
Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Prof. UMK Jarosław Dumanowski
Prof. UMK Danuta Kowalewska
Prof. UMK. Agnieszka Wieczorek – sekretarz
Godność członków Komitetu Honorowego Kongresu zechciały przyjąć następujące osoby:
honorowy prezes PTBnWO, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Zofia Zielińska,
prof. Stanisław Salmonowicz, prof. François Rosset i prof. Jerzy Dygdała.

Z przyjemnością informujemy, iż tematem obrad kongresowych w 2021 r. będzie:

Wiek osiemnasty od kuchni.
Zamierzeniem organizatorów jest, aby na dzieje osiemnastego stulecia, kulturę,
literaturę, sztukę, edukację czy politykę epoki, spojrzeć niejako „od kuchni”, przyjrzeć się
kulisom wydarzeń, temu co działo się poza sceną polityczną czy towarzyską, postaciom
uchodzącym (nie zawsze słusznie) za drugoplanowe. Pragniemy zaprezentować interesującą
nas epokę, skupiając się na faktach i na zjawiskach pojawiających się poza głównym nurtem
oświecenia, także na prowincji, z dala od ośrodków politycznych i kulturalnych, przywołując
bohaterów drugiego planu, których twórczy wkład bywał marginalizowany lub pomijany.

Zaproponowany temat wiąże się, rzecz jasna, z prowadzonymi w Toruniu od lat
badaniami z zakresu historii i kultury jedzenia. Tej problematyce zamierzamy poświęcić osobne
miejsce, urozmaicając obrady prezentacjami kulinarnymi i degustacjami. Mamy stąd nadzieję,
że „smakowanie” epoki i jej niuansów stanie się dla Uczestników IV Kongresu przeżyciem
niewyłącznie intelektualnym.
Zgodnie z przedstawionymi podczas zebrania Towarzystwa założeniami, część
naukowa Kongresu obejmować będzie obrady plenarne, obrady w ośmiu sekcjach
tematycznych, sesję posterową dla doktorantów oraz dyskusję okrągłego stołu na temat Dokąd
zmierza wiek osiemnasty? W części organizacyjnej zaplanowane jest również uroczyste Walne
Zebranie członków Towarzystwa.
Przewidywane formy udziału w kongresie to wystąpienia w ramach obrad plenarnych,
referaty wygłaszane w sekcjach, głosy w dyskusji (ujęte w programie) i postery na temat
obecności wieku osiemnastego w nowych mediach (zwłaszcza ich wpływu na kreowanie
i odbiór wiedzy o osiemnastym stuleciu).
Prosimy o zgłaszanie do końca marca 2020 r. na adres kongres2021@gmail.com
proponowanych przez Państwo tematów sekcji wpisujących się w problematykę Kongresu.
Organizatorom zależy w sposób szczególny, żeby jedna z sekcji dotyczyła Prus Królewskich.
Po wyborze ośmiu sekcji tematycznych, zwrócimy się do wszystkich członków Towarzystwa
oraz do instytucji naukowych z prośbą o zgłaszanie organizatorom tematów referatów.
Informujemy jednocześnie, że odezwy kongresowe i informacje dotyczące Kongresu będą
umieszczane na stronie internetowej PTBnWO (www.wiekosiemnasty.pl).
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego

