Szanowni Państwo,
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału
w konferencji naukowej „Słowiańskie przyjemności 2: przekraczanie granic”, która odbędzie
się w Krakowie w dniach 27-29.10.2016 r.
Konferencja nawiązuje do ubiegłorocznego spotkania pod hasłem „Małe przyjemności:
katalog słowiański”. Organizacja tegorocznej edycji jest odpowiedzią na duże
zainteresowanie i wyrażoną przez uczestników wolę kontynuowania spotkań (nie
w planowanym uprzednio trybie biennale, ale w cyklu rocznym) w zaproponowanej formule
interdyscyplinarnej, stanowiącej alternatywę dla tradycyjnego w środowisku slawistycznym
podziału na literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturologię, historię itd.
O ile poprzednia konferencja, stanowiąc rodzaj rekonesansu, dała wgląd w zasięg
i możliwości badań felicytologicznych na znacznym obszarze Słowiańszczyzny,
w tegorocznej organizatorzy postanowili zawęzić nieco tematykę, nie rezygnując z otwartego
charakteru spotkań – tytułowe przekraczanie granic traktować można bowiem jako źródło
przyjemności ale i ich kres, jako normę i odstępstwo od normy, jako regułę i wyjątek, jako
imperatyw i zakaz itp.
Oczekiwać należy, że temat konferencji stanie się pretekstem do dyskusji nad istotą
i kulturowymi uwarunkowaniami granic i procesu/ stanu przekraczania tychże, poczynając od
ujęcia problematyki w kategoriach dosłownych, pokonywania w przestrzeni – np. podróży,
emigracji, po inne, sygnowane tą metaforą, zagadnienia z różnych porządków, jak np.
zbrodnia, występek, grzech, tabu, kicz, wyczyn, kariera, odmienne stany świadomości,
interakcja, interkulturowość, pamięć, transfer, transgresja, transcendencja i in.
Oferta niniejsza adresowana jest zasadniczo do slawistów, ale z zadowoleniem powitamy
badaczy, którzy relacje słowiańsko-niesłowiańskie badają z innej (niesłowiańskiej)
perspektywy, jak i interesujące propozycje metodologiczne (ogólnoteoretyczne).

Konferencję chcemy dedykować naszemu mistrzowi i koledze, profesorowi Julianowi
Kornhauserowi w siedemdziesiąte urodziny.

Informacje praktyczne:
1. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w ścisłym centrum – szczegółowe informacje
dotyczące miejsca posiedzeń dostarczymy po oszacowaniu zainteresowania i wstępnej
kwalifikacji zgłoszeń.
2. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych i 200 zł dla
doktorantów. Wpływy z wpisowego przeznaczone będą na sfinansowanie materiałów
konferencyjnych, przerw kawowych, uroczystej kolacji oraz na publikację
wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
organizatorzy nie pośredniczą też w rezerwacji hoteli (chociaż – subiektywna –
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informacja o bazie noclegowej będzie wkrótce podana). Szczegóły dotyczące numeru
konta i terminu wpłaty prześlemy po wstępnej akceptacji zgłoszonych tematów.
Na zgłoszenia oczekujemy do końca sierpnia 2016 r. Wypełnione formularze
prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres smallpleasures2015@gmail.com
Zgłoszenia od doktorantów będą przyjmowane pod warunkiem dostarczenia
rekomendacji opiekuna naukowego (wystarczy parafka – akceptujemy skany,
względnie e-mail od promotora).
Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.
Czas wystąpienia: 15-20 minut (+ dyskusja)
W przypadku materiałów pokonferencyjnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo
odmowy druku prac niespełniających warunków edytorskich, nadesłanych po terminie
lub ocenionych negatywnie przez recenzentów.
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