
 

 

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ 

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, 

Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. (085) 745-74-50, fax. 745-74-49 

 

      Białystok, 05.02.2016 r. 

 

 

ZAPROSZENIE 
  

 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z 

Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały zaprasza do uczestnictwa w III 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: 

    

   „W kręgu problemów antropologii literatury”, 
 

która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-23 września 2016 r.: 19-21 września w 

Grodnie, a 22-23 września w Białymstoku. Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów 

konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje). 

Chętnych do wzięcia udziału w dwóch etapach konferencji prosimy, aby nadsyłać dwa 

oddzielne zgłoszenia na odpowiednie adresy elektroniczne. 

 

Temat konferencji w Białymstoku:  

  

 „Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na  

     przestrzeni dziejów” 
 

W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad następującymi kwestiami:  

● Profetyczne gatunki literackie: apokalipsy, proroctwa, przepowiednie, wizje, 

 wieszcze sny, utopie i antyutopie, fantastyka naukowa, „powieści-ostrzeżenia”; 

 dyskurs literacki wobec dyskursu religijnego i naukowego. 

● Historyczne i literackie portrety proroków, jasnowidzów, wróżbitów, uczonych-

 futurologów, pisarzy-fantastów itp. 

● Wizje i prognozy wobec realnej rzeczywistości: sprawdzalność przepowiedni w 

 przeszłości, literatura współczesna wobec realnych i przepowiadanych zagrożeń; 

 perspektywy trans- i posthumanizmu. 

 

Temat konferencji w Grodnie: 

    «Антропология времени»   

 

Organizatorów interesują następujące problemy: 

 культурные и национальные модели времени и их отражение в литературе 

и языке; 

  



 категории вечность-история-повседневность, временность-постоянство, в 

их влиянии на ментальность и поведенческие установки человека;  

 письмо-телефон-телеграф-электронная почта как маркеры и знаки 

времени; 

 время в координатах информационной цивилизации; 

 время в разных пространствах - в мегаполисе, большом и маленьком 

городе, время в деревне, усадьбе, на даче; время в отпуске и в ситуации 

цейтнота, стресса; 

 остановившееся и/или остановленное время; 

 время измененного сознания (творчество, болезнь и т.д.). 

 

 Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego tematu. 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauk filologicznych 

(literaturoznawców i lingwistów), ale także innych dziedzin humanistyki – filozofów, 

historyków, kulturologów. 

Prosimy o powiązanie problematyki antropologicznej z poetyką utworów literackich.  

 

Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Koszty udziału w konferencji 

(przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. 

 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, która obejmuje materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów. 

 

Język referatu: polski lub rosyjski, białoruski, ukraiński. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 1 lipca 2016 r. na adres e-mail: 

konferencja.bialystok2016@gmail.com (Białystok) lub helen-bogdevich@yandex.by 

(Grodno). 

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. 

 

                                                                  Z wyrazami szacunku, 

Organizatorzy konferencji 

Prof. dr hab. Wanda Supa 

Проф. Татьяна Евгеньевна Автухович 

 

 

Sekretarz konferencji 

dr Ewa Pańkowska 

dr Weronika Biegluk-Leś 

магистр  Елена Богдевич 

 

 



Dane kontaktowe: 

Prof. dr hab. Wanda Supa 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku 

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej 

Pl. Uniwersytecki 1 

15-420 Białystok 

Fax: 85 745 74 49, tel.: 85 745 74 50 

Tel.: 504-330-189 (Ewa Pańkowska); 504-210-915 (Weronika Biegluk-Leś) 

e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com 

 

Grodno: + 375 29 7830943 (Т.Е. Автухович); 

e-mail:  helen-bogdevich@yandex.by  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

 „W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości.  

   Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów” 

   Białystok, 22-23 września 2016 r. 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………... 

2. Stopień naukowy/zawodowy…….……………………………………………………….. 

3. Nazwa uczelni ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............ 

4. Temat referatu ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………..……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Język, w jakim zostanie wygłoszony referat ……………………………………………... 

6. Adres korespondencyjny ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………..……………………………… 

7. Numer telefonu, e-mail …………………………………………………………………... 

8. Dane do faktury: 

Nazwa jednostki ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Adres …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

NIP ……………………………………………………………………………………... 

9. Rezerwacja noclegu: tak/nie, hotel/akademik, termin noclegu, ilość miejsc 

……………………………………………………………………………………………. 

10. Chcę wziąć udział w wycieczce po Białymstoku: tak/nie. 

 

 

 

 

………………………..                                                               ………………………. 

Data, miejsce                                                                                                       Podpis 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в конференции (название этапа) 

 

Фамилия ________________________________________________________________ 

Имя, отчество ____________________________________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________________________________________ 

Место работы (учебы), должность ___________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

Факс, E-mail ______________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

Предполагаемая секция / секции ____________________________________________ 

Тема / темы доклада / докладов _____________________________________________ 

Краткая аннотация________________________________________________________ 

Прошу заказать мне место с ___ по ___ сентября (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ: 

1) В заявке просим указать, собираетесь ли Вы принять участие в одном или двух 

этапах конференции.  

2) Обратите внимание на то, что участие в Белостокском этапе конференции 

предполагает наличие визы (польской или шенгенской). В случае 

необходимости Вам будет выслано соответствующее приглашение. 

3) Просим в заявке указать, нужно ли заказать Вам место в гостинице/общежитии и 

на какой срок (даты приезда и отъезда); 

4) В каждом городе Вам будет предложена культурная программа: 

- в Гродно (на выбор): экскурсия «Замки Беларуси» (Мир-Новогрудок-Несвиж) 

и «Дорогами А. Мицкевича»  (обе экскурсии состоятся 21 сентября), а также 

экскурсия по городу; 

- в Белостоке: экскурсия по городу. 

 

Просим в заявке указать, собираетесь ли Вы принять участие в экскурсии.  

5) После включения Вашего доклада в программу соответствующего этапа 

конференции Вам будут высланы требования к оформлению текста статьи. 

Предварительные сведения: объем статьи – до 8 страниц через 1 интервал (0,5 

печ. л.). Статья (распечатка и электронный вариант) сдается в оргкомитет во 

время конференции; 

6) Вся необходимая информация о вариантах проживания, проезда из Гродно в 

Белосток и обратно будет выслана всем участникам конференции не позднее 20 

августа.  

 


