Zakład Bałtologii Instytutu Językoznawstwa
oraz
Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą Instytutu Językoznawstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają
na cykliczną międzynarodową konferencję naukową

organizowaną pod hasłem

Apokalipsa i końce światów
w dniach

16-17 czerwca 2016 roku
w Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, Poznań

Konferencja „Perspectives of Baltic Philology” to platforma służąca upowszechnianiu
najnowszych wyników badań europejskich bałtystów oraz reprezentantów innych dziedzin
nauki zgłębiających zagadnienia bałtystyczne.
Planowane w roku 2016 spotkanie skupiać się będzie wokół tematu „Apokalipsa i końce
światów”, a jego celem jest zaprezentowanie aktualnych wyników badań rejestrujących
gwałtowne czy też zaskakujące zmiany, przeobrażenia, uproszczenia, zamieranie i zanikanie
oraz powroty bądź powtórzenia w obrębie różnych dziedzin uprawianych przez bałtystów. W
kilku sekcjach toczyć się będą dyskusje na temat przerwanych z różnych przyczyn procesów,
katastrof oraz innych przewrotów i trzęsień w obrębie różnych światów: realnego (świat
nauki) i nierealnego (światy kreowane w literaturze, języku, filmie, folklorze, mitologii, sztuce
itd.).

Proponowane zagadnienia konferencyjne:


Nowe, rewolucyjne lub zamarłe procesy, kierunki i teorie w literaturoznawstwie,
językoznawstwie, kulturoznawstwie, folklorystyce, historii, archeologii, sztukach
pięknych itd.



Wojny,

emigracja,

przemiany

polityczne,

ekonomiczne,

wymiana

kulturowa,

pokoleniowa, asymilacja, zderzenia i kolizje kultur oraz porządków, m.in. pogańskiego
i chrześcijańskiego, jako czynniki generujące zmiany w dziedzinach uprawianych
przez bałtystów, jak i samej bałtystyce.


Trzęsienia, obumieranie i powroty w obrębie światów nierealnych – mitycznych,
baśniowych, literackich, filmowych i innych.



Zmiana kształtów literatur bałtyckich w zderzeniu z innymi kulturami, językami,
systemami politycznymi.



Sceny apokalipsy w literaturze i sztuce Litwy, Łotwy, Łatgalii, Inflant Polskich,
Niemców bałtyckich i Wielkiego Księstwa Litewskiego



Zmiany w systemach językowych zachodzące na poziomie morfologii, fonetyki oraz
składni.



Zanikanie konstrukcji gramatycznych i słownictwa, zastępowanie ich innymi
wariantami.



Zmiany i modyfikacje metod tłumaczeniowych wraz z rozwojem nowych technologii.



Momenty przełomowe i zwrotne w historii Litwy, Łotwy, Inflant Polskich i Wielkiego
Księstwa Litewskiego.



Nowe źródła i nowe interpretacje źródeł do dziejów Bałtów.



Odkrycia archeologiczne rzucające nowe światło na stan badań nad ludnością
bałtyjską.

Czas i język wystąpień: 20 min., j. litewski, łotewski, polski, angielski, niemiecki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2016 r. na adres

perspektywy.poznan@gmail.com
Przekazanie informacji dotyczącej przyjęcia propozycji wystąpienia nastąpi w dniu 16
kwietnia 2016 r.
Opłata konferencyjna: pełna: 350 PLN, dla doktorantów: 150 PLN (obejmuje: przerwy
kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne i publikację pokonferencyjną). Termin
dokonania wpłaty: do 15 maja 2016 r.
Publikacja: planowana jest publikacja tekstów wystąpień w tomie pokonferencyjnym.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab., prof. UAM Ewa Stryczyńska-Hodyl

