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Osiągnięcia kultury materialnej i duchowej Słowian są nierzadko wypadkową przejawów
indywidualnego geniuszu i aktywności jej wybitnych przedstawicieli oraz zbiorowego wysiłku grona
kontynuatorów, którzy utrwalili i rozwinęli twórczo nakreślone przez przywódców idee, pomysły i rozwiązania.
Zrodzona w ten sposób relacja: mistrz/nauczyciel - uczeń/kontynuatorzy/naśladowcy, jest charakterystyczna
dla środowisk intelektualnych i artystycznych, określanych zwykle mianem „szkół”, niezależnie od miejsca i
czasu ich powstania i działalności. W dziejach Słowiańszczyzny z mechanizmem tym mamy do czynienia
praktycznie od samego początku. Skupieni wokół Braci Sołuńskich (zwłaszcza św. Metodego) uczniowie nie
tylko ocalili od zniszczenia młodą kulturę piśmienniczą, ale umocnili jej prestiż, nadali indywidualny kształt i
wzbogacili znacznie repertuar. Godnym kontynuatorem dzieła Apostołów Słowian stał się św. Klemens z
Ochrydu, którego 1100 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Nie sposób odmówić zasług na tym polu
również jego towarzyszom działającym w bułgarskim Presławiu i Plisce. Model powstawania ośrodków
kultury materialnej i duchowej, oparty na wzorcu nauczyciel - uczniowie - szkoła, będzie charakterystyczny nie
tylko dla dziejów Słowiańszczyzny, ale w jej historii okaże się niezmiernie widoczny i – co najważniejsze –
owocny. W każdej epoce i w każdym kraju znajdziemy ślady jego obecności lub twórczego oddziaływania.
W bieżącym roku proponujemy Państwu poddanie naukowej analizie kwestii obecności w kulturze
dawnych Słowian (do końca XVIII w.) centrów piśmienniczych i artystycznych, gdzie myśl intelektualna czy
dokonania twórcze inspirowane i kierowane były przez wybitnych mistrzów i nauczycieli, a potem ich uczniów
oraz kontynuatorów. Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy zajmujących się szeroko rozumianą
problematyką historii i kultury Słowian, a także ich oddziaływania na regiony sąsiadujące lub nawet cały nasz
kontynent. Oczekujemy wystąpień odnoszących się do zjawisk i wydarzeń, które w sposób gwałtowny albo
odwrotnie - niemal niedostrzegalny - przeobrażały europejską kulturę, bo przecież udział w niej Słowian nie
podlega dyskusji.
Organizatorzy nie przewidują publikacji wygłoszonych w czasie spotkania referatów w oddzielnym
tomie pokonferencyjnym, jednak - jak to miało miejsce w latach poprzednich - możliwy będzie druk części
materiałów w kolejnym numerze „Krakowsko-Wileńskich Studiów Slawistycznych”. Ponieważ seria z założenia
poświęcona jest „starożytnościom słowiańskim”, prosimy przy formułowaniu tematów wziąć to pod uwagę.
Tematyka artykułu nie powinna przekraczać granicy czasowej końca XVIII wieku. W przypadku omówień
recepcji określonych zjawisk w nowszej kulturze należy także trzymać się ram chronologicznych. Mile
widziane będą artykuły, które posiadają czytelny związek z cerkiewnosłowiańską tradycją piśmienniczą
dawnego państwa polsko-litewskiego lub wpisują się w szeroko rozumianą problematykę badań nad
cerkiewną (prawosławną i unicką) kulturą materialną i duchową, wraz z jej rozmaitymi powiązaniami z
kulturą innych narodów i wyznań zamieszkujących obszar dawnej Rzeczypospolitej, czy też bezpośrednio z nią
graniczących.

Język konferencji: każdy język słowiański oraz język angielski.

Opłata konferencyjna wynosi 250 pln lub 60 euro.
W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają wyżywienie (2 obiady, bankiet, kolację)
oraz publikację referatu w tomie KWSS (po kwalifikacji recenzenckiej). W ramach programu
dodatkowego przewidziano zwiedzanie obiektów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

W przypadku zainteresowania uczestników, w ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy
zorganizują także wycieczkę autokarową po regionie Beskidu Sądeckiego (29 czerwca).
Koszty noclegów w Miasteczku Galicyjskim pokrywają Uczestnicy konferencji we własnym zakresie –
Organizatorzy służą tylko pośrednictwem w rezerwacji miejsc hotelowych.
Ceny noclegów w hotelu (www.miasteczkogalicyjskie.pl):
pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) – 140 zł/doba
pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) – 200 zł/doba
pokój 3-osobowy (ze śniadaniem) – 280 zł/doba

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać do dnia:

15 kwietnia 2016 r.
na adres e-mail:

slavia.galiciana@gmail.com

Planowana liczba uczestników: 35 osób.
Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.
Ze względu na ograniczenia ilości miejsc noclegowych w Miasteczku Galicyjskim oraz formułę obrad
plenarnych w czasie trwania całej konferencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru
zgłaszanych referatów.
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