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Wywodzący się z Piły Stanisław Staszic był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiego oświecenia. Żył w czasach intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych, którymi 
sam się także zajmował. Miały one wpływ na przeobrażenia w ówczesnej medycynie. 
Przełom oświeceniowy zmienił sposób myślenia ówczesnych elit intelektualnych, co 
przełożyło się na całkowicie odmienne niż wcześniej postrzeganie ludzkiego ciała, istoty 
zdrowia i choroby.

Rozwój medycyny klinicznej i anatomii podważył zasadność dotychczasowych defi nicji 
chorób oraz stosowanych terapii i leków. Z jednej strony reformowano program nauczania 
na studiach medycznych, a uniwersytety zaczęły otwierać się na kształcenie lekarzy – 
chirurgów i farmaceutów. Z drugiej – sceptycyzm terapeutyczny zaowocował powstaniem 
alternatywnych koncepcji medycznych (brownizm, homeopatia i mesmeryzm). Medykalizacja 
szpitalnictwa przyczyniła się między innymi do narodzin psychiatrii. Intensywny rozwój 
chemii przyniósł pierwsze udane próby wyizolowania stosowanych w lecznictwie alkaloidów. 
Oświeceniowe przekonanie o konieczności kształtowania jednostek użytecznych dla 
społeczeństwa dało asumpt do powstania prac z pogranicza pedagogiki i pediatrii. 
Podjęto próby zdefi niowania zdrowia publicznego, co łączyło się z rozwojem biurokracji 
wczesnonowoczesnych państw oraz dostępnością szczepionki Edwarda Jennera. Przeciw 
epidemiom zaangażowano aparat prawno-administracyjny. 

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat zdrowia i choroby w czasach Stanisława Staszica 
pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga 
interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia 
aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych: 

− Nauki przyrodnicze a medycyna
− Krytyka przedoświeceniowych koncepcji zdrowia i choroby
− Alternatywne koncepcje medyczne
− Kształcenie uniwersyteckie (medycyna, farmacja)
− Medykalizacja szpitalnictwa
− Początki psychiatrii
− Zmiany w zakresie standardów farmaceutycznych
− Prozdrowotne wychowanie dzieci i młodzieży
− Zdrowie publiczne (medycyna policyjna, szczepienia ochronne)
− Przeciwdziałanie epidemiom.
Jesteśmy otwarci także na referaty wykraczające poza wyznaczone ramy, ale związane 
z tematem konferencji. Do udziału zapraszamy badaczy zainteresowanych tą tematyką, 
w szczególności zaś naukowców reprezentujących kierunki związane z: 

historią, historią nauki, medycyny i farmacji, a także medycyną oraz farmacją. 

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

KOMUNIKAT NR 1

ORGANIZATORZYPARTNER



Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 20 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do 15 sierpnia 2021 r. na adres: 
bydgoska.szkola.historii@wp.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków 
ze spacjami. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób 
zakwalifi kowanych zostanie podana najpóźniej 20 sierpnia 2021 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników 
studiów doktoranckich oraz 250 zł dla studentów i obejmuje materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy 
zbiorowej (20 punktów MNiSW). Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, 
które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy 
konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy 
bydgoska.szkola.historii@wp.pl
lub tel. 661 87 62 62.

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2.

Imię i nazwisko: 

Instytucja (zakład, instytut, wydział, uczelnia):

Adres miejsca pracy:

Adres do korespondencji:

Telefon: E-mail:

Tytuł wystąpienia:

Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków): 
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