Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Instytutu Literaturoznawstwa KUL
Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Kongresu Slawistów
Komisja Kultury Słowian PAU w Krakowie
przy współudziale Fundacji Rozwoju KUL

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura,
życie społeczno-polityczne
Konferencja odbędzie się 24–25 września 2020 roku w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14.

Tematem głównym naszego kolejnego spotkania w Lublinie będą następujące
zagadnienia:
1. Emigranci wobec II wojny światowej:
• pamięć historyczna i literacki obraz wojny
• aspekty problematyki wojennej w publicystyce
• postawy moralne pisarzy i działaczy emigracyjnych wobec wojny
2. Twórczość kobiet na emigracji
3. Religia i duchowość w diasporze
4. Krytyka literacka i „nieznani” twórcy w życiu literackim emigracji.
Języki robocze konferencji: język polski, języki wschodniosłowiańskie.
Czas wystąpienia w obradach plenarnych i w sekcjach – 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych (dla uczestników z zagranicy – 70 euro) i
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz dofinansowanie
wydania planowanej recenzowanej monografii wieloautorskiej w wydawnictwie KUL.
Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy konferencji.
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Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2020 roku w formie
wypełnionej ankiety uczestnika, na adres:
konferencja.emigracjav@gmail.com
O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować w korespondencji mailowej,
po zaakceptowaniu zgłoszenia.
Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy,
prosimy o jak najszybszą informację.

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Lucjan Suchanek – przewodniczący Komisji Emigrantologii Słowian
prof. dr hab. Joanna Mianowska – wiceprzewodnicząca Komisji Emigrantologii Słowian
prof. dr hab. Bronisław Kodzis – redaktor naczelny czasopisma „Emigrantologia Słowian”
prof. dr hab. Hanna Kowalska – przewodnicząca Komisji Kultury Słowian PAU
prof. dr hab. Łukasz Skupejko – Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy
dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB – redaktor naczelny czasopisma „Białorutenistyka
Białostocka”

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Anna Woźniak (przewodnicząca)
dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
dr Marta Kaczmarczyk (sekretarz)
dr Albert Nowacki
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