KołoNaukoweSlawistów
przyInstytucieFilologiiSłowiańskiejUAM
serdeczniezapraszadowzięciaudziałuwVstudencko-doktoranckiejkonferencjinaukowej

któraodbędziesię9marca2018roku
naWydzialeFilologiiPolskiejiKlasycznej
Uniwersytetuim.AdamaMickiewiczaw Poznaniu(ul.Fredry10).
Do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu
„Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy
chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych
z krajami słowiańskimi. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń skupiających
się 
na wizerunku kobiet oraz ich funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach
,
m.in. językowej, kulturowej, naukowej, historycznej czy społecznej. Pragniemy, aby nasza
konferencja miała charakter interdyscyplinarny, stanowiąc okazję do spotkania zarówno
filologów (językoznawców, literaturoznawców), jak i badaczy/badaczek zajmujących się
kulturą,
antropologią,socjologią,historią,religioznawstwemczypolitologią.
Zamysłem organizatorów jest ukazanie relacji pomiędzy płcią, językiem, nauką,
sztuką i literaturą. Interesować nas będzie także problematyka związana z funkcjonowaniem
kobiet w społeczeństwie oraz ich miejsce w/wobec tradycji w słowiańskim obszarze
kulturowym. W centrum zainteresowania organizatorów znajdują się wszelkie aspekty
związane
zkobiecością,ajakogłównezakresybadawczeproponujemynastępującepola:
● nauka, sztuka i kultura (kobiecy kanon/kobiety w kanonie; słowiański dyskurs
feministyczny; feministyczna teatrologia; konstrukcje płci, cielesności i kobiecości
w sztucei kulturze,kobiecaliniatradycji);
● język (kobiety w języku, język kobiet, asymetrie rodzajowo-płciowe w języku;
seksizmjęzykowy;lukileksykalne);
● społeczeństwo (funkcjonowanie kobiet w przestrzeni publicznej; tradycja myśli
feministycznej i działalność organizacji kobiecych; sytuacja kobiet w kulturze
współczesneji społeczeństwie;prototypowei stereotypowepojmowaniepłci);
● tradycja i historia (antropologia; etnografia; kobiety w historiografii i historiografia
wobeckobiet;wizerunekkobietyw tekstachfolklorystycznych,herstorie).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich
językach słowiańskich oraz po angielsku. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które
wygłoszą referaty, otrzymają pakiet konferencyjny, a ich prace znajdą się w wydanej
po spotkaniu, recenzowanej publikacji. Przewidziane są przerwy z poczęstunkiem oraz obiad
dla
każdegouczestnika/uczestniczki.
Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 21 stycznia 2018 r. na adres
kobiety2018@gmail.com lub wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
knsuam.amu.edu.pl/zgloszenie. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy
(bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków
ze spacjami). Do dnia 11 lutego 2018 r. otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu
do udziału wkonferencji.

Opiekunowienaukowi:prof.UAMdrhab.MagdalenaKoch,drPatrykBorowiak
Organizatorzy:KołoNaukoweSlawistówUAM
Sekretarz:
KarolinaUrbańska

Wszelkie
informacjeipytaniaprosimykierowaćnaadreskobiety2018@gmail.com.
Treść
zaproszeniaiinformacjedodatkowedostępnesąnastronieknsuam.amu.edu.pl/kobiety

