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ZAPROSZENIE 

Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w 

Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Estetyczne 

modele literatury rosyjskiej II:  Estetyka i światopogląd, która odbędzie się 2-3 grudnia 2016 r. 

w Białymstoku. 

W ramach tak sformułowanego tematu chcielibyśmy przyjrzeć się wartościom estetycznym dzieła 

przez pryzmat ich związków ze sferą światopoglądową. Proponujemy podjęcie następujących 

zagadnień: 

 modele estetyczne (realizm, modernizm, postmodernizm i in.) a obraz świata; 

 historyczne uwarunkowania modeli estetyczno-światopoglądowych; 

 rola kategorii estetycznych w kreowaniu/wyrażaniu światopoglądu; 

 zależność kategorii estetycznych (np. tragizmu, piękna, brzydoty, wzniosłości, komizmu, groteski) 

od kontekstów światopoglądowych; 

 relacje między modelami i kategoriami estetycznymi a obrazem świata i człowieka, np. koncepcje 

człowieka/bohatera, poszukiwanie formuły bohatera w literaturze; 

 idee żywotne w ramach danych modeli estetycznych (dynamika relacji tradycja-nowoczesność); 

 twórczość poszczególnych pisarzy a realizacja określonego modelu estetycznego bądź jego 

przekraczanie, ewolucja twórczości; 

 kulturowe, społeczne, historyczne uwarunkowania wyborów estetycznych (np. męski/kobiecy 

punkt widzenia, starość/młodość, perspektywa dziecka). 

Języki konferencji: polski oraz języki wschodniosłowiańskie. Planowana jest publikacja materiałów 

pokonferencyjnych. 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 18 listopada 2016 r. na adres: Katedra Rosyjskiej 

Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku, pl. 

Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Estetyka i światopogląd”) lub pocztą elektroniczną na 

adres: estetycznemodele@gmail.com 

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą uczestnicy  bądź ich uczelnie 
macierzyste. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów (szczegółową informację dla zainteresowanych 
prześlemy później). Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł  obejmuje: materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe,  uroczystą kolację, publikację referatów. Prosimy o wniesienie opłaty do 25 listopada 
2016 r. na konto: Bank Millennium 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 z dopiskiem „Estetyka 
i światopogląd” (po potwierdzeniu przyjęcia tematu referatu). 
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