
 

ZAPROSZENIE 

do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Sąsiedzi, sąsiedztwa, przestrzenie spotkania i konfliktu 

Kraków 13 – 14 października 2022 roku 

 

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w  

dniach 13-14 października 2022 roku, poświęconej tematyce sąsiedztwa w języku i literaturze oraz 

wymiarom historycznym i kulturowym relacji z sąsiadami.  Zapraszamy do udziału w konferencji 

i prezentacji wyników prowadzonych badań przedstawicieli różnych specjalności, nie tylko 

badaczy języków i literatur słowiańskich.  

 

Refleksji naukowej chcemy poddać następujące kwestie: 

Sąsiedzi – skojarzenia, stereotypy, uprzedzenia. 

Literatura i język na styku kultur. 

Kontakty języków słowiańskich i niesłowiańskich. 

Bliskie i dalekie sąsiedztwa w wymiarze historycznym  i kulturowym. 

Rola kultury sąsiedzkiej w kulturze rodzimej (obecność pisarzy, twórców kultury z kraju sąsiada 

w rynku rodzimym). 

Znaczenie pogranicza i granicy. 

Miejsce sąsiada w pamięci zbiorowej. 

Sąsiedztwa kulturowe i narodowe.  

Emocjonalny/psychologiczny wymiar relacji z sąsiadami. 

Sąsiad w kulturze duchowej. 

Wizerunek sąsiada w filmie, w podręcznikach, w mediach. 



 

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) prosimy 

przesłać korzystając z załączonego formularza do dnia 31 lipca 2022 roku na adres 

sasiedzi.sasiedztwa@gmail.com. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do dnia 10 

sierpnia br. 

Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN lub 100 EUR (nie obejmuje kosztów noclegu i 

wyżywienia). Informacje dotyczące wpłat (numer konta bankowego) zostaną przesłane 

uczestnikom konferencji po akceptacji ich zgłoszenia.  

Konferencja została zaplanowana w trybie stacjonarnym. W przypadku zaostrzenia rygorów, ze 

względu na sytuację pandemiczną, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu na 

hybrydowy. 

Języki konferencyjne: wszystkie języki słowiańskie i język angielski. 

Przewidziany czas wystąpienia: 15 - 20 minut. 

Organizatorzy planują wydanie monografii zbiorowej w wydawnictwie z listy ministerialnej. 

 

Komitet Organizacyjny: 

prof. dr  Damir Agičić, Uniwersytet w Zagrzebiu 

prof. dr Sanja Knežević, Uniwersytet w Zadarze  

prof. dr Perina Meić, Uniwersytet w Mostarze 

prof. zw. dr Vesna Mikolič, Uniwersytet w Trieście i ZRS Koper,  

prof. zw. dr Silvija Borovnik, Uniwersytet w Mariborze 

dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ 

dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ 

dr Marlena Gruda, Uniwersytet Jagielloński 
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