VABILO
na mednarodno znanstveno konferenco z naslovom
Sosedje, sosedstva, prostori srečanja in konflikta
Krakov, 14.-15. oktobra 2022

Katedra za hrvaško in slovensko filologijo Inštituta za slovansko filologijo Jagelonske univerze v
Krakovu vas 14. in 15. oktobra 2022 vabi na mednarodno znanstveno konferenco, posvečeno
tematiki sosedstva v jeziku in literaturi ter zgodovinskim in kulturnim razsežnostim odnosov s
sosedi. K udeležbi na konferenci in predstavitvi rezultatov svojih raziskav vabimo predstavnike
različnih strok, ne samo raziskovalce slovanskih jezikov in književnosti.

Predlagamo sledeče teme:

Sosedje – asociacije, stereotipi, predsodki.
Književnost in jezik na stičišču kultur.
Stiki slovanskih in neslovanskih jezikov.
Bližnja in daljna sosedstva v zgodovinski in kulturni dimenziji.
Vloga sosednje kulture v domači kulturi (prisotnost pisateljev, kulturnih ustvarjalcev iz sosednje
države na domačem tržišču).
Pomen meje in obmejnih območij.
Mesto soseda v kolektivnem spominu.
Kulturna in narodna sosedstva.
Emocionalna/psihološka dimenzija odnosov s sosedi.
Sosed v duhovni kulturi.
Podoba soseda v filmu, v učbenikih, v medijih.

Prijave z naslovom prispevka in izvlečkom (150-200 besed) pošljite s pomočjo priloženega
obrazca do 30. junija 2022 na e-naslov: sasiedzi.sasiedztwa@gmail.com. Sporočilo o sprejetju
prispevka boste prejeli do 10. julija 2022.

Kotizacija znaša 450 poljskih zlotov/PLN ali 100 EUR (stroški nočitve in prehrane niso vključeni).
Informacije glede plačila (številko bančnega računa) bomo poslali udeležencem konference po
sprejetju njihovega prispevka.
Konferenca bo potekala v živo. V primeru zaostritve epidemije si organizatorji pridržujejo pravico
do spremembe poteka konference na hibridni način (v živo in na daljavo).
Konferenčni jeziki: vsi slovanski jeziki in angleščina.
Predviden čas nastopa: 15-20 minut.
Organizatorji načrtujejo izdajo večavtorske monografije pri založbi s seznama poljskega
ministrstva za znanost.

Organizacijski odbor:
prof. dr. Damir Agičić, Univerza v Zagrebu
prof. dr. Sanja Knežević, Univerza v Zadru
prof. dr. Perina Meić, Univerza v Mostarju
red. prof. dr. Vesna Mikolič, Univerza v Trstu
red. prof. dr. Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru
dr. hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ
dr. hab. Magdalena Dyras, prof. UJ
dr. Marlena Gruda, Jagelonska univerza

