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Zapraszamy wszystkich aktywnych młodych naukowców – studentów i doktorantów wszystkich dzie-
dzin nauki – do publikacji rozdziałów w zbiorowej monografii naukowej pt. Człowiek a natura. Historia, 
prawo, przemysł. 

Środowisko naturalne jest jednym z najważniejszych elementów w życiu człowieka. Od początku ist-
nienia człowieka obdarowuje nas swoimi dobrami, przede wszystkim w postaci pożywienia, ale również 
ukształtowania terenu i odnawialnych źródeł energii.  

Na przestrzeni dziejów człowiek nauczył się wykorzystywać dobra naturalne, na początku w rolnictwie, 
a następnie w przemyśle. Fascynacja naturą obecna była już w starożytności, a jej wpływy utożsamiano 
z bóstwami w wielu wierzeniach. Obecna jest również w sztuce i medycynie. Rozwój cywilizacyjny, do-
prowadził do zmian w środowisku, które są nieodwracalne i negatywnie wpływają na dalszy rozwój, 
a przede wszystkim na zdrowie i życie nie tylko człowieka, ale również fauny i flory. 

Obecnie ludzie, świadomi niszczejącej się przyrody i zmian klimatycznych, próbują ratować środowisko 
wprowadzając nowe prawa regulujące wykorzystywanie dóbr natury w przemyśle i rolnictwie. 

Temat zasługuje na pewne podsumowanie, chociaż w małym stopniu. Monografia naukowa Człowiek 
a natura. Historia, prawo, przemysł będzie zbiorem przemyśleń i wyników badań dotyczących relacji 
miedzy człowiekiem a naturą. 

 

Proponowane zagadnienia: 

- Człowiek a natura w filozofii; 

- Archeologia: wpływ środowiska naturalnego na dziedzictwo kulturowe; 

- Elementy naturalnego ukształtowania terenu wykorzystywane w obronności przez ludność kultur 
pradziejowych i w średniowieczu; 

- Wpływ kataklizmów na rozwój ludzkości (w ujęciu globalnym i lokalnym); 

- Historia rolnictwa i narzędzi rolniczych; 

- Innowacje w przemyśle rolniczym; 

- Odnawialne źródła energii; 

- Człowiek i natura w ikonografii średniowiecza i nowożytności w ujęciu fauny i flory; 

- Natura w malarstwie; 

- Choroby i pasożyty przenoszone przez zwierzęta; 

- Wpływ cywilizacyjny na zmiany klimatyczne; 

- Konsekwencje zmian klimatu na życie codzienne człowieka; 

- Ochrona środowiska – aspekty prawne. 

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują puli tematów. Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji 

 

 



Potrzebne informacje 

Abstrakt powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, oraz opis 1000 - 1500 znaków ze 
spacjami. 

Termin nadsyłania abstraktów: 18 marca 2019 r. 

Informacje o zakwalifikowaniu tekstu do monografii: 25 marca 2019 r. 

Planowany termin publikacji: maj 2019 r.   

Adres mailowy do nadsyłania abstraktów: archaegraph@gmail.com 

Koszt publikacji rozdziału: 189 zł. 

Każdy autor otrzymuje egzemplarz drukowany książki, ebook całościowy monografii i wydzielony roz-
dział do zamieszczenia w sieci na portalach naukowych. 

Punktacja MNiSW: 5 pkt za publikacje rozdziału w monografii naukowej. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph gdzie znajdują się nasze 
dotychczasowe publikacje: archaegraph.wixsite.com/archaegraph 

Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej. 
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