Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza-Lehra Spławińskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić studentów oraz
doktorantów na konferencję

Reinterpretacja tradycji kulturowych w państwach słowiańskich po 1989 roku
która odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 października 2018 roku z okazji dwusetnej
rocznicy istnienia krakowskiej slawistyki.

Głównym celem konferencji jest pokazanie dynamiki krajów słowiańskich, ich
różnorodności, wskazanie tempa i skutków zmian, które nastąpiły, kwestia przemian oraz jak
dane zjawisko zmieniało się na przestrzeni lat.
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Jesteśmy zainteresowani abstraktami dotyczącymi następujących tematów :
 zmian w literaturze danego obszaru (nowe gatunki, nowe spojrzenie na pisarstwo, nowe
inspiracje), ale też zmian zachodzących w twórczości pojedynczych autorów czy w
danym nurcie literackim,
 wskazanie zmian zarówno w językach standardowych jak i w dialektach pod kątem
lingwistycznym i socjolingwistycznym, zwrócenie uwagi na zmiany w językach
mniejszości narodowych, dialektach, grup środowiskowych (np. w slangu),
 wskazanie zmian zaistniałych w kulturze (np. w prasie, muzyce, telewizji).

Prosimy o wysłanie zgłoszeń do 30 czerwca 2018 roku na adres mailowy
konferencja2018kns@gmail.com.

Następnie prosimy o wysłanie abstraktów do 30 września 2018 roku na adres mailowy
konferencja2018kns@gmail.com.

Informacje o akceptacji abstraktów zostaną wysłane do prelegentów 10 października 2018
roku wraz z programem konferencji. W zależności od ilości przysłanych tematów
konferencja będzie podzielona na różne sekcje (język, literatura, kultura).

Językami konferencyjnymi są: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, polski, serbski,
słowacki, słoweński oraz angielski.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Zawiera koszt udziału oraz publikacji artykułów. Podana
kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Organizatorzy konferencji
mogą zaoferować pomoc w znalezieniu najdogodniejszej opcji zakwaterowania.

W wypadku znacznej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich selekcji.
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Ponadto planujemy opublikować tom pokonferencyjny. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o przygotowanie swoich abstraktów w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej w
formacie .doc lub .docx. Artykuły powinny stosować się do podstawowych wymagań
dotyczących publikowania: czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5, tytuł artykułu:
TNR 14 p., margines 2,5 cm, wyjustowany, nieformatowany (bez twardych spacji), cytaty w
cudzysłowie. Przypisy na dole strony: czcionka TNR 10 p., Prosimy o użycie łacińskich
skrótów (ibidem, idem, op. cit, passim, etc.). Bibliografia w kolejności alfabetycznej (według
imienia), bez numeru pozycji i wydawcy.

W razie dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na podany adres:
konferencja2018kns@gmail.com
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