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ZESZYTY KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

NUMER 21 / ROK 2021 

 
Redaktor tematyczny: 
dr Makary Górzyński 
 
PROPOZYCJE OBSZARÓW TEMATYCZNYCH DLA NUMERU 21  
 
 

STUDIA NAD ARCHITEKTURĄ i URBANISTYKĄ NOWOCZESNĄ  
ORAZ ICH HISTORIOGRAFIAMI 
 

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji tematów tekstów (tytuł i krótki abstrakt, do 
300 słów), zarówno studiów monograficznych, problemowych i przekrojowych, jak i dyskusji 
metodologicznych. Interesujący nas zakres geograficzny to Europa Środkowo-Wschodnia. 
Przyjmujemy propozycje w językach polskim, angielskim i niemieckim. Na zgłoszenia czekamy do 25 
marca. Po akceptacji złożonego abstraktu i włączeniu zgłoszenia do teki redakcyjnej otwieramy nabór 
na pełne teksty artykułów, zgodnie z ustalonymi w Redakcji zasadami co do ich objętości (ok. 20 000 
znaków ze spacjami) i sposobu redagowania. Każdy z nadesłanych artykułów zostanie poddany 
niezależnemu procesowi recenzji (double-blind review). Numer 21 ukaże się przed końcem 2021 roku. 
 
„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" są periodykiem naukowym, ukazującym się od 
1995 r. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym regularnie jako rocznik. Dotychczas ukazało 
się 20 numerów, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, 
bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, heraldyce, edytorstwu, 
ziemiaństwu, reformacji na ziemi kaliskiej (zobacz więcej informacji). Kontakt do redaktora 
tematycznego: makarygorzynski@gmail.com 
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ZAGADNIENIA TEMATYCZNE NUMERU 21 
 
 
1) Komercja, konsumpcjonizm, akumulacja: architektura jako narzędzie 
    ich doświadczania, kreowania i kontestowania w XVIII-XIX-XX wieku 
 

„Marmury, brązy, dywany, zwierciadła: oto hotele amerykańskie. W New Yorku są to obok 
banków i poczty najpiękniejsze budynki miejskie. Prócz numerów przeznaczonych do najęcia, w 
każdym hotelu znajduje się mnóstwo ogromnych sal, gdzie goście mogą przyjmować swoich 
odwiedzających i buduarów urządzonych z książęcym przepychem, przeznaczonych dla kobiet.” Tak 
swoją relację z Nowego Yorku zaczynał w 1876 roku na łamach polskiej prasy Henryk Sienkiewicz. 
Wielkie hotele, lśniące lustra, kryształowe żyrandole, monumentalne salony. Domy towarowe, pasaże, 
ulice handlowe, luksusowe kasyna, restauracje, kluby, ogrody rozrywkowe. Lśniące witryny pełne 
towarów, kapiące przepychem – stylu, tradycji, detalu, zmysłowości. Kina, sale balowe, teatry i 
teatrzyki. Luksusowe wille, miejskie pałace, apartamenty: nowe możliwości samo-stanowienia. 
Konsumeryzm, kultura konsumpcyjna, modernizacja, kapitalistyczny rynek towarów, usług, tożsamości 
wytworzonych i zmieniających społeczne dystynkcje – za pieniądze i dzięki stylowi i jego konotacjom.  
 
Bogactwo – czy także poprzez architekturę coraz łatwiej dostępne? Jak dzięki operacjom architektury i 
jej językom konsumpcja staje się dostępna? Jakie nowe zadania stanęły przed architekturą wobec 
rozwoju kultury konsumpcyjnej w Europie i na świecie od XVIII wieku? Jak kultura architektoniczna 
tego czasu, przemiany stylistycznych języków, nowe rynki i fora produkcji architektonicznej, w tym 
rynki deweloperskie budynków jako towarów w rynkowej wymianie – zmieniały, kreowały, wzmagały 
popyt i podaż na przestrzenie konsumeryzmu? Architektura komercji i jako komercja, efektowny rynek 
awansów, nieruchomości, luksusu, blichtru. Formuły bogactwa, konsumpcji, manifestowania statusu.  
 
Przestrzenie konsumpcji i ich kontestacje, bariery, granice, dyskursy konsumpcji i kapitalizmu jako 
społecznego zagrożenia – i ich architektoniczne manifestacje, krytyki, odrzucenia. A więc i kulturowe 
kontry, kontrkultury, alternatywne propozycje, wobec kapitalistycznej globalizacji architektury. 
Alternatywne przestrzenie konsumpcji, redystrybucji dóbr, rekreacje dyskursów o znaczeniu 
architektury jako narzędzia hierarchizacji społeczeństwa – wbrew temu, co część polityków 
postrzegała jako „kapitalistyczną korupcję”, występując z różnych stron sceny politycznej.  
 
Zapraszamy do nadsyłania propozycji, inspirowanych powyższym zespołem zagadnień. Szczególnie 
interesują nas próby naświetlenia ról architektury jako narzędzia aktywnej transformacji społecznej. 
 
 
2) Historiografia architektury i miast od XVIII do XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej – 
nowe odczytania, wątki krytyczne, potrzeby i postulaty badawcze 
 

W niniejszej części zapraszamy do składania tekstów z zakresu historii historiografii, analizy 
dyskursu historycznego, jak i  omówień przekrojowych czy case studies istniejącej historiografii z 
zakresu dziejów architektury oraz miast XVIII-XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Zachęcamy 
do nadsyłania propozycji wystąpień przekrojowych, krytycznych omówień, studiów przypadku, ale z 
drugiej strony także i postulatów badawczych w zakresie nowych, interesujących Państwa zagadnień 
tematycznych i metodologicznych, poszerzających ustalone paradygmaty pisania o dziejach 
architektury nowoczesnej i budowie miast.  
 
 
3) W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną  
 

Zachęcamy również do składania propozycji artykułów i krótszych komunikatów naukowych, 
dotyczących różnorodnych zagadnień studiów nad sztuką, kulturą artystyczną wszystkich epok i w 
dowolnej konfiguracji tematycznej oraz metodologicznej – Kalisza i regionu kaliskiego. 
 
 
 

Makary Górzyński 
 

Fot. pocztówka ze zbiorów Biblioteki Narodowej, wersja cyfrowa Polona.pl 


