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Prvi poziv na Znanstveni skup
„Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze“
Sveučilište u Zadru, 23. rujna 2021.

Poštovani,
s radošću Vas pozivamo da svojim izlaganjem sudjelujete na Znanstvenome skupu
Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze koji će se održati na
Sveučilištu u Zadru 23. rujna 2021. godine, u povodu 20. obljetnice smrti te istaknute
polonistice, kroatistice, slavistice, antologičarke, povjesničarke slavenskih književnosti
i kultura. Znanstveni skup organizira Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji
s Institutom za slavensku filologiju Jagelonskog sveučilišta u Krakovu.
Velik dio znanstvenoga opusa Joanne Rapacke (1939. – 2000.) posvećen je kroatističkim
temama iz područja književnosti, jezika i kulture. Njezin prinos proučavanju starije
hrvatske književnosti i popularizaciji starije hrvatske književnosti na poljskom jeziku
iznimno je vrijedan (npr. monografija posvećena Gundulićevu Osmanu objavljena u
izdanju Poljske akademije znanosti 1975. godine). Osim Dubrovnikom, svojim trajnim
istraživačkim nadahnućem, Joanna Rapacka bavila se i hrvatsko-poljskim književnim
vezama od najstarijih razdoblja do suvremenosti te pitanjem razlikovnosti hrvatske i
srpske književnosti.
Znanstveni skup Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze prilika je
da se s određenim povijesnim odmakom sintetizira i valorizira iznimno važan, ali
prerano prekinut istraživački rad Joanne Rapacke. Stoga su na Skupu dobrodošle ne
samo teme koje će kontekstualizirati i obraditi Rapackin prinos kroatistici i uopće
hrvatskoj kulturi, analizirati njezinu znanstvenu metodologiju i istraživački pristup
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nego i teme koje će se baviti širim korpusom hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih
veza.
Kotizacija za sudjelovanje na Skupu se ne naplaćuje.
Organizatori ne snose troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika.
Prijavni obrazac potrebno je dostaviti do 1. srpnja 2021. godine na adresu elektroničke
pošte imagas@unizd.hr.
Jezici izlaganja: hrvatski, poljski, engleski i drugi slavenski jezici.
Radovi će, nakon odgovarajućeg recenzentskog postupka, biti objavljeni u tematskom
broju/dijelu časopisa Croatica es Slavica Iadertina.
Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina
dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ (Krakov)
dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ (Krakov)
izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević (Zadar)
doc. dr. sc. Marijana Bašić (Zadar)
Očekujući Vašu prijavu, srdačno Vas pozdravljamo!
Predsjednica Organizacijskog odbora
izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević

Tajnik Organizacijskog odbora
Ivan Magaš, mag. philol. croat.

