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Konferencija „Perspectives of Baltic Philology“ – tai platforma, kurios tikslas platinti
naujausius Europos baltistų ir kitų sričių atstovų, susijusių su baltistika, tyrimų rezultatus.
2016 m. rengiamame susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama „Apokalipsei ir pasaulių
pabaigoms”, o susitikimo tikslas – pateikti aktualių mokslinių tyrimų rezultatus, kurie fiksuoja
staigius arba stebinančius pokyčius, permainas, supaprastinimus, nykimą ir niveliaciją,
sugrįžimus arba pasikartojimus ne tik baltistikos moksle, bet ir įvairiose kitose mokslo
srityse, susijusiose su baltistika. Konferencijos sekcijose bus diskutuojama apie katastrofas,
dėl įvairių priežasčių nutrūkusius procesus, kitas permainas ir sukrėtimus įvairių pasaulių
ribose: realiajame (mokslo pasaulis) ir nerealiajame (pasauliai, sukurti grožinėje literatūroje,
kalboje, kinematografijoje, tautosakoje, mitologijoje, mene ir t. t.).

Siūloma konferencijos problematika:


Nauji, revoliuciniai ar susiniveliavę procesai, kryptys ir teorijos literatūros, kalbotyros,
kultūros mokslo, tautosakos, istorijos, archeologijos, menų ir kitų mokslų srityse.



Karai, emigracija, politinės, ekonominės permainos, kultūriniai, kartų pokyčiai,
asimiliacija, kultūrų, tarp jų – pagoniškosios ir krikščioniškosios, sankirta ir sąveika.



Sukrėtimai, sąstingis ir pokyčiai mitinių, pasakų, literatūros, filmų ir kitų nerealių
pasaulių ribose.



Baltų literatūrų pokyčiai susidūrus su kitomis kultūromis, kalbomis, politinėmis
sistemomis.



Apokalipsės scenos Lietuvos, Latvijos, Latgalos, Livonijos, Baltijos vokiečių, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės literatūroje ir mene.



Fonetiniai, morfologiniai, sintaksiniai pokyčiai baltų kalbose.



Gramatinių konstrukcijų, leksikos niveliacija arba jų variantiškumas, pakeitimas
kitomis kalbos priemonėmis.



Teksto vertimo metodų pokyčiai ir modifikacija naujų technologijų plėtotės erdvėje.



Persilaužimo / lūžių momentai Lietuvos, Latvijos, Lenkijos Livonijos ir Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštystės istorijoje.



Baltų istorijos naujos interpretacijos ir nauji šaltiniai.



Nauji archeologiniai atradimai, susiję su baltų tautomis.

Pranešimų trukmė: 20 min.
Pranešimų kalba: lietuvių, latvių, lenkų, anglų, vokiečių.
Pranešimų temas ir santraukas prašome siųsti iki 2016 m. balandžio 10 d. adresu

perspektywy.poznan@gmail.com
Apie priimtus ir į konferencijos programą įtrauktus pranešimus bus pranešta iki 2016 m.
balandžio 16 d.
Konferencijos dalyvio mokestis: 350 PLN, doktorantams: 150 PLN (į dalyvio mokestį įeina:
kavos pertraukėlės, iškilminga vakarienė, konferencijos medžiaga, straipsnių publikavimas).
Konferencijos mokestį sumokėti iki: 2016 m. gegužės 15 d.
Publikacija: planuojama išleisti konferencijos straipsnių rinkinį.
Organizacinio komiteto pirmininkė: prof. hab. dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl,
Poznanės A. Mickevičiaus universitetas

