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Instytut Filologii Klasycznej i Katedra Sinologii

zapraszają na konferencję sinologiczną

Chiny w świetle współczesnych badań sinologicznych,

która odbędzie się

w dniach 25-26 maja 2018 r..

Cywilizacja chińska przez wieki wzbudzała zainteresowanie ludzi Zachodu, zarówno

ze  względów  kulturowych  jak  i  ekonomicznych.  Początkowo  refleksja  nad  odrębnością

kultury chińskiej charakteryzowała się europocentrycznym punktem widzenia. Dopiero w XX

wieku  perspektywa  badawcza  zaczęła  stopniowo  przesuwać  się  w  stronę  badań

indygenicznych,  do  czego  przyczynił  się  rozwój  antropologii  oraz  socjologii  zarówno  w

Europie,  jak  i  w  Chinach.  Obecnie  badacz  dysponuje  komfortem  łatwego  dostępu  do

zróżnicowanych  źródeł  wiedzy  o  Chinach,  co  niejednokrotnie  całkowicie  zmienia  sposób

myślenia o tym kraju.

Globalizacja nie tylko przyśpiesza i ułatwia procesy zrozumienia innych kultur, lecz

wręcz  je  wymusza.  Coraz  ściślejsza  współpraca  gospodarcza  jak  i  kulturalna  krajów

europejskich z Chinami nie może bowiem obyć się bez wzajemnego poznania i zrozumienia

kultury,  tożsamości,  sposobów  myślenia  oraz  kodów  kulturowych.  Należy  podkreślić,  że

obecne badania nad kulturą chińską idą w stronę badań interdyscyplinarnych,  zaś dyskurs

naukowy pomiędzy sinologami  i  naukowcami  innych dziedzin  nauki  jest  nieodzowny dla

utworzenia pełnego obrazu złożonego organizmu, jakim jest chińska kultura. Temu właśnie

będzie poświęcona nasza konferencja.
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Konferencja  uświetni  6-lecie  powstania  sinologii  na

naszym uniwersytecie.

Pierwszy  dzień  będzie  sposobnością  do  spotkania  i  wymiany  poglądów  oraz

prezentacji wyników badań dla sinologów z Polski i ze świata. Drugi dzień będzie okazją do

zaprezentowania wyników badań młodych naukowców oraz integracji środowiska studencko-

doktoranckiego.

Wszystkich  zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  sympozjum  –

zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Obrady odbywać się będą w

języku chińskim, polskim i angielskim.

Oczekujemy,  że  wygłoszone  referaty  będą  ogniskować  się  wokół  zagadnień  z

obszarów: historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, sztuka,

teatrologia, religioznawstwo, politologia.

Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł zostanie przeznaczona na posiłki i publikację.

Nie zapewniamy noclegów. Zainteresowanym możemy pomóc w ich znalezieniu.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (150-250 słów)  niepublikowanych wcześniej referatów,
wraz  ze  słowami  kluczowymi  i  notką  biograficzną,  w terminie  do  30  marca  2018  r. O
przyjęciu zgłoszenia poinformujemy w ciągu 2 tygodni od tej daty.

Przewidujemy wydanie wybranych tekstów w naszym czasopiśmie naukowym Roczniki
Humanistyczne. Sinologia.

Organizatorzy konferencji:

prof. KUL dr hab. Agnieszka Dziuba

dr Katarzyna Pejda

dr Anna Izabella Król

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: filklas@kul.lublin.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W NAUKOWEJ KONFERENCJI

Chiny w świetle współczesnych badań sinologicznych

Imię i nazwisko

Stopień naukowy

Instytucja, adres, tel.

Adres e-mail 

Temat wystąpienia 

STRESZCZENIE (150-250 słów):
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