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Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego 

w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ 

 

zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową 

 

Przestrzenie, których już nie ma.  

Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie 

Kraków, 22–23 maja 2014 

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą 

problematyką pamięci w zachodniej i południowej Słowiańszczyźnie, przede wszystkim 

reprezentantów dyscyplin naukowych, których obszar badań związany jest ze studiami  

z zakresu filologii słowiańskiej (literaturoznawstwo, językoznawstwo, przekład), socjologii, 

antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, historii i politologii. Pod uwagę będą brane także 

ujęcia interdyscyplinarne.  

Interesuje nas tematyka dotycząca: 

 zapomnianych tekstów, narodów, wspólnot, miejsc i języków z terenów 

zachodniej i południowej Słowiańszczyzny; 

 polityki pamięci w państwach słowiańskich; 

 pamięci historycznej wśród narodów słowiańskich; 

 zapominania i pamięci w literaturach słowiańskich. 

Celem naszej konferencji jest zaprezentowanie współczesnych badań dotyczących 

kwestii związanych z pamięcią na terenach Słowiańszczyzny w ujęciu interdyscyplinarnym. 
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 Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza oraz tematu wraz z krótkim 

abstraktem i wstępną bibliografią prosimy przesyłać do 15 marca 2014 roku na adres 

mailowy konferencja2014kns@gmail.com. 

 Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 25 marca 2014 roku wraz  

z programem konferencji. 

Czas trwania referatu nie powinien przekroczyć 15 minut. Nie przewidujemy 

możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. 

 Referaty będzie można wygłosić w języku: bułgarskim, chorwackim, czeskim, 

polskim, serbskim i słowackim. 

 Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. 

 Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane  

osobom zakwalifikowanym do udziału w konferencji. 

 W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do ich selekcji. 

 Ponadto, w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Osoby 

zainteresowane publikacją prosimy o dostarczenie swoich referatów w wersji drukowanej  

i elektronicznej (w formacie doc lub docx) na konferencję. Referaty powinny spełniać 

podstawowe kryteria edytorskie: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, tytuł 

artykułu: TNR 14 pkt., margines 2,5 cm, wyjustowany, nieformatowany (bez twardych 

spacji), cytaty w cudzysłowie. Przypisy: na dole strony, czcionka TNR 10 pkt., obowiązują 

skróty łacińskie (ibidem, idem, op. cit, passim, itd.), interlinia 1. Bibliografia alfabetycznie 

nazwiskami, bez numeracji pozycji, bez podawania nazwy wydawnictwa. 

 

 Wszelkie dodatkowe informacje pod adresem e-mail: 

konferencja2014kns@gmail.com 

 


