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Срдачно Вас позивамo да учествујете 

на другој међународној научној конференцији 

 

СЛИКЕ СВОГА И ТУЂЕГ САВРЕМЕНОГ СВЕТА 

У КЊИЖЕВНОСТИ И ПОПУЛАРНОЈ И КУЛТУРИ 

СЛОВЕНСКИХ ДРЖАВА 
 

која се организује у оквиру циклуса 

 

«НАЈНОВИЈА СЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА» 
 

који ће се одржати у Зеленој Гори 

18-19. октобра 2018. 

 

Књижевност и популарна култура словенских земаља уписују се у глобалне видове популарне 

културе, али - због сложене и специфичне историје сваке земље, необично богате фолклорне 

традиције и богате културе и високоуметничке књижевности – оне представљају сложен и 

важан феномен за истраживаче. Они постаје не само атрактиван естетски украс пројеката у поп 

култури, већ све чешће граде своје естетске и интелектуалне токове. Њени радови су и у веома 

различитим односима са политичким и културним променама које се одвијају у појединим 

словенским земљама. 

И књижевност и популарна култура коју стварају домаћи уметници све чешће наглашавају 

сопствену индивидуалност, остајући при томе важан елемент глобалног модела популарне 

културе. Из тог разлога желимо да позовемо све вољне да се баве популарном културом и 

књижевношћу словенских земаља и њиховим контекстима: филологе, културологе, филмологе, 

филозофе, фолклористе, проучаваоце религија, историчаре, политикологе и антропологе 

културе. Интересују нас подједнако реферати који се баве фигурама свога и туђега – у широким 

и врло уским приступима као и пројекти који покрећу методолошка, аналитичка и 

компаративна питања. 

 

Теме изложених радова требало би да се усредсреде на следећа питања: 

 

• Детерминанте и границе свога  

• Механизми културног идентитета у текстовима популарне културе 

• Родна/своја традиција у популарној књижевности и култури 

• Слике страног и непознатог 

• Културни стереотипи туђег и сопственог 

• Историјске и политичке перспективе свог и туђег 

• Алтернативне историје и ре-наративи историје 

• Модели традиције у књижевности и популарној култури 

• Естетски чиниоци слике свога и туђега 

• Књижевне функције слика свога и туђега 



 

ВЕБСАЈТ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

http://slavpoplit.strikingly.com/ 

 

ПРИЈАВА 

Молимо вас да пошаљете пријаву за учешће (електронски формулар се налази на сајту 

конференције) са сажетаком енглеском језику (особе ван Пољске) до 11. јуна 2018. године на 

следећу адресу: slavpoplit@gmail.com 

Максимални дужина апстракта не би требало да прелази пола странице А4 формата. 

Информације о прихватању пријаве ћемо Вам послати до 28. јуна 2018. 

 

УПЛАТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ 

Накнада за конференцију износи 250 пољских злота за учеснике из Пољске или 60 евра за 

учеснике из иностранства. Овај износ је предвиђен за покривање трошкова штампања зборника 

радова – научне монографије са рецензијама (максималној дужина чланка не би требало да 

прелази једну издавачки табак), а максимално време за излагање на конференцији је 20 минута 

(око 6 стандардних страна у А4 формату) – Детаљније информације ће послати након потврде 

пријаве. Молимо да уплате за конференцију обавите до 31. јула 2018. на рачун:  
PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 

Учесници из иностранства треба да обезбеде код са текућим кодом BIC (SWIFT) dla Banku 

Millenium S.A – BIGBPLPW 

 

Трошкови путовања, смештаја и оброка, осим за вечере, покривају Учесници. 

 

КОНТАКТИ 

Пријаве за учешће и било која питања треба упутити организатору конференције или 

руководиоцима појединих секција. Информације о конференцији могу се добити и на сајту 

конференције: 

http://slavpoplit.strikingly.com/ 

 

ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ КОМИТЕТА: 

Научни руководилац Конференције: 

dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ 

Главни организатор Конференције: 

dr Katarzyna Grabias – Banaszewska 

mail: slavpoplit@gmail.com 

Руководилац јужнословенске секције: 

prof. Dejan Ajdačić 

mail: dejajd@gmail.com 

Руководилац источнословенске секције: 

doc. Tatiana Haider 

mail: literatura0najnowsza@gmail.com 

Руководилац западнословенске секције: 

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ 

mail: r.sapenkoc@ifil.uz.zgora.pl 
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