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Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury 

Instytutu Filologii Polskiej 

Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Instytut Filologii 

Katedra Polonistyki 

Centrum Polonistyki 

Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie 

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału  

w II międzynarodowej konferencji naukowej  

FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 

W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ  

KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH 

organizowanej w ramach cyklu 

«NAJNOWSZA SŁOWIAŃSKA  

LITERATURA I KULTURA POPULARNA» 

 która odbędzie się w Zielonej Górze 

18-19 października 2018 roku 

Literatura i kultura popularna krajów słowiańskich wpisuje się w globalny kształt kultury 

popularnej, a jednak - ze względu na skomplikowaną i specyficzną historię 

poszczególnych krajów, niezwykle bogatą tradycję folklorystyczną oraz bogatą kulturę  

i literaturę wysokoartystyczną - jest zjawiskiem skomplikowanym oraz ważnym dla 

badaczy. Staje się już nie tylko atrakcyjnym ornamentem estetycznym w projektach 

popkultury, ale coraz częściej prezentuje własne nurty estetyczne i intelektualne. Jej 

wytwory pozostają ponadto w różnorakich związkach z przemianami politycznymi 

 i kulturowymi jakie zachodzą w poszczególnych krajach słowiańskich.  

Zarówno literatura jak i kultura popularna tworzona przez rodzimych artystów coraz 

częściej i coraz mocniej podkreśla swoją odrębność pozostając przy tym ważnym 

elementem globalnego modelu kultury popularnej. Z tego też względu pragniemy 

zaprosić wszystkich chętnych zajmujących się problematyką kultury i literatury 

popularnej krajów słowiańskich oraz jej kontekstami: filologów, kulturoznawców, 

filmoznawców, filozofów, folklorystów, religioznawców, historyków, politologów 

 i antropologów kultury. Interesują nas zarówno referaty podejmujące tematykę figur 
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swojskości oraz obcości rozpatrywane w szerokich i bardzo wąskich perspektywach jak  

i projekty podnoszące kwestie metodologiczne, analityczne czy komparatystyczne. 

Tematyka prezentowanych referatów powinna skupiać się wokół 

następujących zagadnień: 

• Wyznaczniki i granice swojskości 

• Mechanizmy tożsamości kulturowej obecne w tekstach kultury popularnej 

• Rodzima tradycja w literaturze i kulturze popularnej 

• Figury obcości i obcego 

• Stereotypy kulturowe obcego oraz swojego 

• Historyczne i polityczne perspektywy swojskości i obcości 

• Historie alternatywne i renarracje historii 

• Modele tradycji w literaturze i kulturze popularnej 

• Estetyczne uwarunkowania figur swojskości i obcości 

• Literackie funkcje figur swojskości i obcości 

 

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie 
 

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI 

http://slavpoplit.strikingly.com/ 

ZGŁOSZENIA 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wypełniony formularz elektroniczny 

znajdujący się na stronie internetowej konferencji) wraz z abstraktami w języku polskim  

i angielskim (osoby reprezentujące ośrodki polskie) lub angielskim (osoby spoza Polski) 

do 11 czerwca 2018 roku na adres: slavpoplit@gmail.com  

Maksymalna objętość abstraktu nie powinna przekraczać pół strony znormalizowanego 

wydruku w formacie A4. Informację o przyjęciu wystąpienia do programu obrad 

prześlemy do 28 czerwca 2018 roku.  

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 250 PLN dla pracowników naukowych z Polski 

lub 60 Euro dla uczestników z zagranicy. W kwocie tej przewidzieliśmy pokrycie kosztów 

druku materiałów konferencyjnych w recenzowanej monografii naukowej (maksymalna 

objętość artykułu przeznaczonego do publikacji nie powinna przekraczać jednego arkusza 

wydawniczego), zaś maksymalny czas wystąpienia konferencyjnego  –  20 minut (około  

6 stron znormalizowanego wydruku w formacie A4) – szczegółowe informacje na ten 

temat zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia. Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do 

31 lipca 2018 roku na konto: PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 

Uczestnicy z zagranicy powinni podać dopisek z obowiązującym kodem BIC (SWIFT) dla 

Banku Millenium S.A – BIGBPLPW 
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Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, z wyjątkiem obiadów pokrywają 

Uczestnicy. 

 

KONTAKT 

Zgłoszenia udziału w obradach oraz wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika 

organizacyjnego konferencji lub kierowników poszczególnych sekcji. Informacje 

dotyczące konferencji można także uzyskać na stronie internetowej konferencji: 

http://slavpoplit.strikingly.com/ 

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:   

Kierownik naukowy Konferencji:   

dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ 

Kierownik organizacyjny Konferencji: 

dr Katarzyna Grabias – Banaszewska 

mail: slavpoplit@gmail.com 

Kierownik sekcji południowosłowiańskiej: 

prof. Dejan Ajdacic 

mail: dejajd@gmail.com 

Kierownik sekcji wschodniosłowiańskiej: 

doc. Tatiana Haider 

mail: literatura0najnowsza@gmail.com 

Kierownik sekcji zachodniosłowiańskiej: 

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ 

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

 

 


