
  

                                                      
 

Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej  
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB 
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” 

w Instytucie Filologii Polskiej UwB 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego 
Oddział Podlaski Związku Tatarów RP 

                             Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 
 

 

zapraszają do udziału w 
 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 

WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURACH 

WSCHODNIO- I POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH 
 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Białymstoku. 
  
 

 
 

Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Do udziału w sesji zapraszamy 
literaturoznawców – specjalistów w dziedzinach filologii wschodnio- i 

południowosłowiańskich, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli 
innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze 
światem muzułmańskim i jego recepcją w kulturze Słowian Południowych i Wschodnich. Języki 

robocze konferencji: angielski, polski, języki wschodnio- i południowosłowiańskie. 
 



  

Podczas spotkania chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: 
 

• Inspiracje orientalne w literaturach wschodnio- i południowosłowiańskich od średniowiecza do 
współczesności. 

• Literackie obrazy krajów i narodów muzułmańskich. 
• Rosyjskojęzyczna literatura narodów muzułmańskich (literatura Tatarów, Baszkirów, Azerów, 

Kazachów, Kirgizów, Czeczenów, Dagestańczyków itd.). 
• Przekłady muzułmańskich literatur ZSRR na języki słowiańskie. 
• Bośniackie alhamijado i piśmiennictwo muzułmańskie na Bałkanach. 
• Podróże pisarzy, uczonych, polityków i dyplomatów z krajów słowiańskich do krajów 

muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. 
• Polsko-bośniackie związki kulturowe i literackie. 
• Przenikanie się świata muzułmańskiego ze słowiańskim: Bośniacy, Gaugazi, Pomacy, etc. 
• Kultura muzułmańska w krajach południowosłowiańskich i w byłym ZSRR. 

 
Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014, 
2015 i 2016 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, 
litewskich i białoruskich Tatarów: 
 

• Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, 
białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, 
kulturoznawcze, socjologiczne i inne). 

• Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). 
• Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. 
• Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności. 

 

*   *   *  

 
Uczestnicy powinni opłacić wpisowe w wysokości 400 zł (100 euro) [o numerze konta i terminach 

poinformujemy w osobnym liście po przyjęciu zgłoszenia]. 
 
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie w dniach 17-18 listopada 2017 roku , 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz druk artykułu. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. 
Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymają listę białostockich hoteli o 
różnym standardzie do wyboru. 
 

Materiały z sesji zostaną wydane w formie recenzowanej punktowanej monografii zbiorowej, która 
ukaże się w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” w 2018 roku. 

 
Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2017 roku . Prosimy je przesłać na adres elektroniczny:  

wschod2017@gmail.com 
  
Komitet Organizacyjny:  
 

- Dr Grzegorz Czerwiński (Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej UwB) – przewodniczący 
- Dr Artur Konopacki  (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB / Związek Tatarów RP) 
- Dr Anetta Buras-Marciniak  (Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego) 
- Prof. Aleksander Gadomski (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego) 
- Dr Eugenia Maksimowicz (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB) – sekretarz 
- Dr Ewa Pańkowska (Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej UwB) 
- Dr Weronika Biegluk-Leś (Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej UwB) 
 
 
 
 



  

Siedziba Komitetu Organizacyjnego: 
Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej, 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 
Plac Uniwersytecki 1, pokój 67, 15-420 Białystok 
Tel. 725 778 089, e-mail: wschod2017@gmail.com 
 
 
 
 

Konferencja odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia 
Uniwersytetu w Białymstoku 

 
 


