POZIV
za sudjelovanje na međunarodnom
znanstvenom skupu

Susjedi, susjedstva, prostori susreta i sukoba

Krakov, 14.-15. listopada 2022.

Odsjek za hrvatsku i slovensku filologiju Instituta za slavensku filologiju
Jagelonskog sveučilišta poziva Vas na sudjelovanje na Međunarodnom
znanstvenom skupu koji će se održati od 14. do 15. listopada 2022., posvećenom
temi susjedstva u jeziku i književnosti te povijesnim i kulturnim dimenzijama
odnosa sa susjedima. Pozivamo predstavnike raznih specijalnosti, ne samo
istraživače slavenskih jezika i književnosti, da sudjeluju na skupu i prezentiraju
rezultate svojih istraživanja.

Želimo se osvrnuti na sljedeća pitanja:

Susjedi – asocijacije, stereotipi, predrasude.
Književnost i jezik u mjestu susreta kultura.
Kontakti slavenskih i neslavenskih jezika.
Bliski i dalji susjedi u povijesnim i kulturnim dimenzijama.
Uloga susjedske kulture u zavičajnoj kulturi (prisutnost književnika, stvaratelja
kulture iz susjedne zemlje na domaćem tržištu)
Važnost graničnog područja i granice

Mjesto susjeda u kolektivnom sjećanju.
Kulturna i nacionalna susjedstva.
Emocionalna/psihološka dimenzija odnosa sa susjedima.
Susjed u duhovnoj kulturi.
Slika susjeda u filmu, u udžbenicima, u medijima.

Prijave za sudjelovanje, uključujući naslov rada i sažetak (150-200 riječi),
potrebno je poslati putem priloženog obrasca do 30. lipnja 2022. godine na
sljedeću adresu

sasiedzi.sasiedztwa@gmail.com. Informacija o prihvaćanju

prijave bit će poslana do 10. srpnja ove godine.
Kotizacija iznosi 450 PLN ili 100 EUR (ne uključuje troškove smještaja i
prehrane). Informacije o uplatama (broj bankovnog računa) bit će poslane
sudionicima konferencije nakon što njihova prijava bude odobrena.
Konferencija je planirana u stacionarnom načinu rada. U slučaju strožih
ograničenja, zbog situacije s pandemijom, organizatori zadržavaju pravo
promjene načina rada u hibridni.
Jezici konferencije: svi slavenski jezici i engleski.
Predviđeno vrijeme izlaganja: 15 - 20 minuta.
Organizatori planiraju izdati zbornik radova u izdavačkoj kući s ministarske
liste.
Organizacijski odbor:
Prof. dr Damir Agičić, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr Sanja Knežević, Sveučilište u Zadru
Prof. dr Perina Meić Sveučilište u Mostaru
Prof. dr Vesna Mikolič, Uniwersytet w Trieście,

Prof. dr Silvija Borovnik, Uniwersytet w Mariborze
Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ
Dr Marlena Gruda, Jagelonsko sveučilište

