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Zapraszamy do udziału w międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. 

 

               Historyczne korzenie tożsamości współczesnych Słowian 

 

Przewidziany jest tryb obrad zarówno stacjonarny jak i on line. Obrady odbędą się na UZ w dniach 29-

30.09. 2023. 

Słowianie, zarówno ci zamieszkujący swoje kraje jak i żyjący poza nimi pozostają ważną grupą 

zarówno w  Europie jak wśród wszystkich nacji utożsamiających się z szeroko rozumianą cywilizacją 

Zachodu poszukujących swoich korzeni w symbolicznie postrzeganych centrach Jerozolimy, Aten i 

Rzymu. Słowianie mają swój niewątpliwy udział w tworzeniu tej cywilizacji przede wszystkim poprzez 

wnoszenie do niej swoistego pierwiastka ubogacającego mozaikę, na którą składają się pierwiastki 

romańskie, germańskie, anglosaskie oraz wszystkie inne obecne w cywilizacji Zachodu. To właśnie 

owa specyficzna i wielu aspektach  niehomogeniczna specyfika Słowian stanowi o bogactwie wpływu 

ich kultury na cywilizację Zachodu. Powrót do źródeł, to nie tylko przywracanie pamięci kulturowej 

niezwykle złożonej i skomplikowanej  historii Słowian, ale przede wszystkim odkrywanie fenomenu 

trwania w kulturowej tożsamości w złożonym politycznie, etnicznie i kulturowo świecie. Trwania, na 

które składały się dramatyczne wybory niosące tragiczne lub heroiczne konsekwencje. Specyficzne 

położenie geopolityczne krajów słowiańskich spowodowało, że poprzez stulecia ich mieszkańcy żyli 

na granicy dynamicznych: militarnych, politycznych, religijnych i kulturowych wpływów innych 

krajów, które często wybierały drogę dominacji jako jedyną zasadną. Badanie mechanizmów 

pozwalających na zachowanie tożsamości kulturowej Słowian w tak skomplikowanej rzeczywistości 

pozwala nie tylko zrozumieniu samej ekonomii kulturowej łączącej w sobie to co swojskie ale też 

przyjmującej i często przetwarzającej to co obce lub też radyklanie je odrzucającej. Pochylenie się nad 

historycznymi korzeniami słowiańskiej tożsamości może pozwolić na próbę zrozumienia całego 

paradygmatu postaw, wartości, religii związanych z  etnosem będącym „żywym organizmem” w tyglu 

historii i polityki. Takie studia mogą wnosić wiele bardzo ciekawych aspektów do dalszego badania 

fenomenu tożsamości kulturowej Słowian, chociaż nie tylko w czasach ponowoczesności,  globalizacji, 

macdonaldyzacji kultury masowej, które zdają się być nie mniejszym wyzwaniem niż doświadczenia 

minionych epok. 

Konferencja dedykowana jest nie tylko slawistom, folklorystom, historykom czy politologom, ale 

także religioznawcom, teologom i kulturoznawcom a także wszystkim badaczom, którym 

proponowany przez organizatorów przedmiot badawczy wydaje się intersujący. 



Tematyka wystąpień powinna wpisywać się w jeden z poniżej wymienionych obszarów badawczych : 

 

Język 

Folklor, 

Religia, 

Geografia, 

Historia. 

Literatura, 

Polityka, 

Filozofia, 

Kultura, 

Kultura popularna 

I 

Mechanizmy kształtowania się tożsamości narodowej 

Język 

Religia 

Polityka 

Kultura 

Geografia 

II  

Mechanizmy przekształcania tożsamości narodowej 

Ideologia 

Mity polityczne 

Mity kulturowe 

Ekonomia 

Polityka 

Zapominanie kulturowe 

Globalizacja 

III 

Współczesne modele funkcjonowania tożsamości kulturowej 

Globalizacja 



Polityka 

Ekonomia 

Kultura masowa 

Tradycja  

Sekularyzacja 

Przemiany społeczne 

Stereotypy 

IV 

Tradycja i wyzwania współczesności 

Wykluczenie 

Manipulacja 

Kultywowanie 

Adaptacja twórcza  

Stereotypy 

Klisze 

V 

Projekty przyszłości 

Metodologia badań 

Refleksja teoretyczna 

Projekty artystyczne 

Projekty popkulturowe  

 

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia  dotyczące uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na 

adres:                  do dnia: 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii. Istnieje także możliwość 

opublikowania wybranych tekstów w czasopismach naukowych. 

Adres do korespondencji: 

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski 

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy przyjeżdżający do Zielonej Góry muszą we własnym 

zakresie zadbać o noclegi oraz wyżywienie.  

 Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów 

 Prof. dr hab. Bogdan Trocha 



 

 

 


