Zakład Literatury XX w. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na dziesiątą konferencję doktorancką (UW, UJ, UAM, UŚ),

Literatura –Historia – Geografia.
Kulturowe inspiracje warsztatu literaturoznawczego,
która odbędzie się w Instytucie Literatury Polskiej WP UW
w Warszawie 16-17 maja 2012 roku.
Badania

kulturowe

zmieniły

oblicze

humanistyki,

w

tym

również

literaturoznawstwa. Trudno przecenić wpływ prac antropologów, teoretyków
historiografii, autorów z kręgu krytyki postkolonialnej, zajmujących się i geopolityką i
geopoetyką,

na

zmiany

w

ukierunkowaniu

analiz

oraz

interpretacji

literaturoznawczych. Dziesiąte spotkanie naukowe polonistów młodszej generacji z
Uniwersytetów Jagiellońskiego, Poznańskiego, Śląskiego i Warszawskiego to okazja do
prezentacji warsztatów autorów prac doktorskich czerpiących inspiracje z rozpoznań
nowego historyzmu, historii (i historiografii) alternatywnej, geopoetyki, którą Kenneth
White, charakteryzował jako „studium związków intelektualnych pomiędzy człowiekiem
a ziemią w celu wykształcenia harmonijnej przestrzeni”. Literaturoznawstwo poststrukturalistyczne sprofilowane kulturowo stało się interdyscyplinarne, dekonstruuje
wielkie narracje podtrzymujące przez wiele dziesięcioleci żywot kategorii badawczych,
których proweniencja sięgała projektu oświeceniowego i proponuje na ich miejsce
nowe, autokrytyczne, nie tak pewne własnej solidności, ale umożliwiające stawianie
nowych pytań badawczych ze świadomością, iż nie szuka się na nie odpowiedzi
ostatecznych, lecz pozwalających poszerzać słowniki finalne.
Organizatorzy

konferencji

zapraszają

do

namysłu

nad

następującymi

zagadnieniami:
- sposoby rozumienia historii i przestrzeni oraz techniki ich prezentacji w prozie
polskiej XX i XXI w.
- historia i przestrzeń miejsc niejednoznacznych (nie-miejsc?) – pogranicza, przestrzenie
przechodzące „z rąk do rąk”, zawłaszczane i oswajane;
- tożsamość podmiotu kształtowana poza (tradycyjnie rozumianą) historią i
przestrzenią w prozie polskiej po roku 1989 (także wcześniej);
- problemy podmiotów bez miejsca i historii;

- geopoetyczne aspekty językowego obrazu świata.
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2012 roku. Uczestnikom konferencji
organizatorzy zapewniają miejsca noclegowe w hotelu uniwersyteckim.
Zgłoszenia wraz z tytułami i krótkimi opisami wystąpień prosimy nadsyłać do
koordynatorów projektu konferencyjnego: w Krakowie – do prof. Jerzego Jarzębskiego
(jerzy.jarzebski@uj.edu.pl) w Poznaniu – do prof. Przemysława Czaplińskiego
(czaple@amu.edu.pl), w Katowicach – do prof. Józefa Olejniczaka (olej2@poczta.onet.pl),
którzy wyłonią reprezentacje poszczególnych ośrodków akademickich i przekażą listy
zgłoszeń koordynatorom warszawskim – prof. Hannie Gosk (h.gosk@uw.edu.pl) i prof.
Andrzejowi Zieniewiczowi (a.zieniewicz@metrolan.pl), do których swoje zgłoszenia
powinni też kierować zainteresowani tematem doktoranci Polonistyki warszawskiej.
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