
Pracownia  Badań  nad  Kulturą  Religijną  i  Dawnym  Piśmiennictwem  Instytutu  Polonistyki,
Kulturoznawstwa  i  Dziennikarstwa  Uniwersytetu  Szczecińskiego  przy  współudziale  Koła  Historyków
Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska.
Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła
2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja
odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj.
zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku. 

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska
(Uniwersytet Śląski) - dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) - dr hab. prof. UŁ Michał Kuran
(Uniwersytet Łódzki) - dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym, podstawowym dla
refeksji o wiekach dawnych: 

 nowe odczytania dawnych tekstów

 tradycje kultury dawnej, recepcja literatury Zachodu

 historyczne lektury dawnych dzieł

 nowe edycje – nowe źródła do wiedzy o przeszłości

 dawne wydania tekstów staropolskich i ich oddziaływanie

 szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami

 kontynuacje - spotkania z tradycją dawnej literatury

Organizatorzy  nie  wyznaczają  sztywnych  barier  chronologicznych,  choć  interesuje  nas  przede
wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty
literatury „wysokiej”,  jak i  „popularnej” czy wręcz związanej z  folklorem. Interdyscyplinarność wyraża
także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym
rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

 Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia
doktorskiego. Konferencja  ta  jest  przede  wszystkim dla  nich. Mile  widziane  są  również  propozycje
złożone przez studentów,  zainteresowanych dawną kulturą i  literaturą,  uczestników kół  naukowych -
przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną”
miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z  potwierdzeniem odbioru)
wraz  ze  streszczeniem oczekujemy do 15 czerwca 2019 roku.  Komitet  Organizacyjny zastrzega sobie
prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową
na adres: literatura_pobierowo@interia.pl

Opłata konferencyjna wyniesie 270 zł (doktoranci, studenci) oraz 400 zł (pracownicy naukowo-
dydaktyczni). W jej ramach organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie. Informacje o przyjęciu
referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane na początku lipca 2019 roku. 

Przewidujemy publikację pokonferencyjną.               
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