
Mamy zaszczyt zaproponować Państwu udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
zatytułowanej

            Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Konferencja poświęcona będzie następującej problematyce:
1/ szeroko rozumianej sztuce wernakularnej (ludowej, regionalnej, nieprofesjonalnej), obejmującej 
budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło, język i literaturę, muzykę, taniec, stroje;
2/ historii odkrywania i badania sztuki wernakularnej przez twórców kultury „wysokiej” 
i zajmujących się nią badaczy;
3/ sztuce neowernakularnej, tj. sztuce „wysokiej” i „popularnej” inspirowanej sztuką 
wernakularaną;
4/ przekonaniom towarzyszącym sztuce wernakularnej i neowernakularnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy architektów, estetyków, historyków sztuki, kulturoznawców, 
literaturoznawców, muzykologów oraz przedstawicieli innych specjalności zainteresowanych 
problematyką konferencji.

Nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi czuwa Rada Programowa w składzie:
dr hab.  Elżbieta Kal, prof.  AP (Akademia Pomorska), dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG 
(Politechnika Gdańska), dr hab. Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański) i dr arch. Piotr Winskowski
(Politechnika Krakowska). 
Patronat instytucjonalny nad konferencja obejmują Akademia Pomorska w Słupsku oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska.
Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2016 roku w Ustce oraz  w Akademii 
Pomorskiej w Słupsku.
Formularze zgłoszeniowe dołączone do zaproszenia prosimy nadsyłać do dnia 28 lutego 2016 roku 
na adresy: 

 elektroniczny: konferencja.wernakularyzm@apsl.edu.pl

 lub tradycyjny: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. 
Arciszewskiego 22 a (z dopiskiem:   konferencja – wernakularyzm).

Koszt uczestnictwa wynosi: 250 zł dla uczestników zamiejscowych, 150 zł dla miejscowych 
i obejmuje: nocleg w Ustce oraz dwa obiady, śniadanie i poczęstunek w przerwach obrad.  

Wpłat prosimy dokonywać na konto uczelni nr: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 Akademia 
Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.  Arciszewskiego 22 a,  z dopiskiem w treści wpłaty: 
konferencja –  wernakularyzm, subkonto 249 – 528
 
Materiały z konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej antologii. 
Inne ważne szczegóły będziemy podawać na stronie Instytutu Polonistyki AP 
http://polonistyka.apsl.edu.pl/, w zakładce:  INSTYTUT → Działalność naukowa. 

O przyjęciu zgłoszenia – decyzją Rady Programowej –  poinformujemy do dnia 16 marca 2016 
roku.    
                                     W imieniu Rady Programowej                Elżbieta Kal                                      
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