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Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Prowincjonalizm w
kulturze europejskiej. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa”. Konferencja odbędzie się w
Świeradowie Zdroju w dniach 9 - 10 października 2008 r. Materiały z konferencji (po uzyskaniu
pozytywnej recenzji wydawniczej) zostaną opublikowane w serii wydawniczej „Orbis exterior – orbis
interior”, pod red. Pani Prof. Bożeny Płonki-Syroki.
Celem poznawczym konferencji jest powołanie zespołu, który przygotuje w ciągu dwóch lat
monograficzne opracowanie tematu „Prowincjonalizm w kulturze europejskiej”. Zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału w konferencji inicjującej badania zespołowe i wygłoszenie referatów, których
problematyka będzie się mieściła w jednej z zaproponowanych poniżej sekcji tematycznych:

1. Prowincjonalizm jako kategoria kultury.
2. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od czasów starożytnych do końca średniowiecza.
3.

Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od Renesansu do upadku Napoleona.

4. Prowincje wobec centrum. Centrum wobec prowincji. Europa w dobie ekspansji kolonialnej
XVI – XIX w.
5. Prowincjonalizm w kulturze polskiej do 1918 r.
6. Prowincjonalizm w kulturze w europejskiej w latach 1815 – 1914.
7. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej w latach 1914 – 2008.
Prosimy o zapoznanie się z projektem książki (szczegółowe tematy znajdują się w załączniku nr 1) i
określenie czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w pracach nad opracowaniem jednej z jej
części. Przedstawiony Państwu projekt ma charakter ramowy i może zostać zmodyfikowany w wyniku
bezpośredniego kontaktu z Autorami poszczególnych rozdziałów, którzy przystąpią wraz z nami do
jego realizacji. Osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu monografii proszone są o
zgłoszenie swojego akcesu na adres jej współredaktorki mgr Kai Marchel.
Na Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu oraz jego streszczeniem (1 strona)
oczekujemy do 31 sierpnia 2008 r. (w formie e-maila na adres: kajamar@archiw.uni.wroc.pl). Wraz
ze streszczeniem prosimy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwa i adres
placówki naukowej, w której Państwo pracujecie lub studiujecie; adres korespondencyjny i telefon
kontaktowy, adres e-mail oraz dane do faktury). Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o
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maksymalnej objętości 6 str. maszynopisu (20 min.). Na pełną wersję artykułów o objętości do 30 str.
(czcionka Times New Roman; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 z prawej, góra i dół strony oraz 3,5 z
lewej; ok. 1800 znaków na str.) wraz z nośnikiem elektronicznym (CD, dyskietka) oczekujemy do
końca 2008 r.
Opłata konferencyjna, wynosząca 200 zł, przeznaczona będzie przede wszystkim na
dofinansowanie wspomnianej wyżej publikacji oraz materiały konferencyjne. Jako imprezę
towarzyszącą konferencji przewidujemy zorganizowane wyjście do „Chaty Tyrolskiej”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy znajduje się
w załączniku nr 2) na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (lub mailowo na adres:
kajamar@archiw.uni.wroc.pl) oraz wpłacenie opłaty na konto Fundacji Humanitas et Scientia:
ul. Witosa 16, 51 – 507 Wrocław
Nr konta: 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225
PKO BO S.A. I O/Wrocław
ul. Wita Stwosza 33/35
z dopiskiem: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej.
Komitet Organizacyjny zapewnia wstępną rezerwację noclegów w hotelu w Świeradowie
Zdroju. Rezerwację należy potwierdzić bezpośrednio na adres hotelu (potwierdzenie pisemne, z
osobistym podpisem), najpóźniej 2 tygodnie przed datą konferencji. Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej nie odpowiada finansowo za dokonane rezerwacje, których brak potwierdzenia w podanym
powyżej terminie, traktować będziemy jako równoznaczny z rezygnacją Państwa udziału w imprezie.
W sprawach programowych prosimy o kontakt:
Sekretarz naukowy konferencji: Kaja Marchel, tel. 667 951 375, e-mail: kajamar@archiw.uni.wroc.pl.
W sprawach organizacyjnych (noclegi, dojazd, itp.):
Sekretarz

organizacyjny

konferencji:

Marek

Szymczak,

tel.

603 053 639,

e-mail:

marek.szymczak@hist.uni.wroc.pl.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na adres elektroniczny kajamar@archiw.uni.wroc.pl.
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny

Sekretarz

Przewodnicząca

mgr Kaja Marchel

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

2

Załącznik nr 1

Prowincjonalizm w kulturze europejskiej.
(Makieta książki)

Część pierwsza
Prowincjonalizm jako kategoria kultury

1. Prowincjonalizm - próba definicji. Omówienie stanu badań nad kategorią
prowincjonalizmu w obrębie poszczególnych nauk humanistycznych.
2. Orbis interior - orbis exterior.

Dystynkcje „świata naszego” w świadomości

prowincjonalnej.

3. Obraz „innego”. Dystynkcje świata uznanego za „nie nasz” w świadomości
prowincjonalnej.

4. Nasz „świat marzony” i „świat bezpieczny”. Sposoby kreowania i utrwalania
poczucia swojskości w świadomości prowincjonalnej.
Część druga
Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od czasów starożytnych do końca średniowiecza
1. Grecka „koine” - koncepcja świata zdecentraliowanego.
2. „Roma locuta”

- Rzym wobec prowincji i

prowincje rzymskie wobec centrum

politycznego. Analiza wzajemnego postrzegania.
3. „Sancta ecclesia” - uniwersalizm chrześcijaństwa i wewnętrzna wobec niego
opozycja . Analiza wzajemnego postrzegania stron sporu.
4. Rzym i Bizancjum - dwa centra życia religijnego wewnątrz chrześcijaństwa Analiza
wzajemnego postrzegania stron sporu.
5. Chrześcijaństwo

i

islam

-

dwa

rywalizujące

religie.

Analiza

wzajemnego

postrzegania stron sporu.
Część trzecia
Prowincjonalizm w kulturze europejskiej od Renesansu do upadku Napoleona

1. Europa doby Renesansu - decentralizacja świadomości europejskiej. Analiza
wzajemnego postrzegania się mieszkańców równych krajów europejskich
2. Rzym contra Wittenberga. Policentryzm świadomości religijnej w dobie reformacji.
Analiza wzajemnego postrzegania się stron sporu
3. Wersal contra Paryż.

Kultura dworska i kultura miejska. Analiza wzajemnego

postrzegania się stron sporu.
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4. Sielskość jako kategoria kultury europejskiej XVI-XVIII stulecia. Mityzacja prowincji.
Pejzaż zmityzowany. Analiza postrzegania i odczuwania sielskości przez jej
zwolenników i przeciwników.

5. Oświecenie jako próba homogenizacji i centralizacji obrazu świata oparta na
rozumie. Analiza poglądów zwolenników i przeciwników zunifikowanego obrazu
świata.
6. Rewolucja francuska jako demityzacja i degradacja dawnego obrazu świata. Analoa
wzajemnego postrzegania się stron sporu.
7. Napoleon contra Europa - obraz Francji i jej cesarza w świadomości Francuzów i
mieszkańców innych krajów europejskich.
Część czwarta
Prowincje wobec centrum. Centrum wobec prowincji. Europa w dobie ekspansji kolonialnej
XVI-XIX w.

1. Europa nowożytna wobec ekspansji kolonialnej. Europejskie spojrzenie na kolonie
jako prowincje (XVI-XVIII w.).
2. Obraz Europy jako centrum ujmowany z perspektywy społeczności kolonialnych
(XVI-XVIII w.).
3. Tożsamość

kulturowa

i

samoświadomość

elit

kolonialnych

europejskiego

pochodzenia. Świadomość imperialna i procesy emancypacyjne.
4. Rewolucja amerykańska. Od buntu prowincji do ukształtowania się nowego centrum.
Część piąta
Prowincjonalizm w kulturze polskiej do 1918 r.
1. Dworek, chata, miasto i pałac we wzajemnym postrzeganiu ich mieszkańców.
2. Afirmacja prowincjonalizmu i swojskości w świadomości elit polskich.
3. Cechy świadomości prowincjonalnej w polskim dyskursie publicznym (polemiki
politycznej, projekty reformy państwa itp).

4. Cechy świadomości prowincjonalnej w polskim dyskursie prywatnym (poglądy
dotyczące moralności, edukacji, relacji między rodzicami i dziećmi, między płacami
itp).
5. Cechy świadomości prowincjonalnej w polskim kanonie estetycznym (architektura,
urbanistyka, sztuka ogrodowa, wyposażenie wnętrz, sztuka użytkowa, ubiór itp.)
6. Świadomość społeczna Polaków wobec utraty niepodległości. Prowincjonalizacja
ziem polskich i ich mieszkańców w granicach państwa zaborczych.
7. Świadomość społeczna Polaków w okresie rozbiorów. Obraz Polski i perspektywy
jej rozwoju widziane z perspektywy elit politycznych każdego z zaborów.
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Część szósta
Prowincjonalizm w kulturze europejskiej w latach 1815-1914
1. Romantyzm i cechy świadomości prowincjonalnej w jego strukturze pojęciowej i
estetycznej.
2. Elementy świadomości prowincjonalnej w programie ideowym Restauracji.
3. Rewolucje społeczne i ruchy narodowe w Europie 1 połowy XIX w. i elementy
świadomości prowincjonalnej w ich strukturze programowej.

4. Rewolucje społeczne i ruchy narodowe w Europie 2 połowy XIX w. i elementy
świadomości prowincjonalnej w ich strukturę programowej.
5. Świadomość drobnomieszczańska w XIX stuleciu i jej prowincjonalny rodowód,
cechy dystynktywne i podstawowe opozycje (obraz „innego”).
6. Świadomość drobnoszlachecka w XIX stuleciu. Jej prowincjonalny rodowód, cechy
dystynktywne i podstawowe opozycje (obraz „innego”).
7. Świadomość proletariatu w XIX stuleciu. Jej prowincjonalny rodowód, cechy
dystynktywne i podstawowe opozycje (obraz „innego”).
8. Świadomość chłopstwa w XIX stuleciu. Jej cechy dystynktywne i podstawowe
opozycje (obraz „innego”).
9. Świadomość potoczna mieszkańców krajów europejskich w przededniu I wojny
światowej. Kreowanie wizerunku „innego jako wroga”.
Część siódma
Prowincjonalizm w kulturze europejskiej 1914-2008

1. Elementy prowincjonalizmu w świadomości potocznej mieszkańców krajów
europejskich w okresie I wojny światowej.
2. Prowincjonalizm w polityce i kulturze europejskiej w latach 1919-1939.
Pozostałe tematy rozdziałów zostaną ustalone w konsultacji z Autorami, którzy zgłoszą swój
akces do zespołu zajmującego się opracowaniem tej części książki i zgłoszą własne
propozycje.

Prof. Bożena Płonka-Syroka
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Załącznik nr 2

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
________________________________________________________________________
Wrocław 50-139; ul. Szewska 50/51; tel. (071) 3752 684; fax (071) 343 0553

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Prowincjonalizm w kulturze
europejskiej. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa”.
Imię i nazwisko, tytuł naukowy
uczestnika: ..............................................................................................................................................
.....................
Tytuł referatu:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres służbowy, telefon, mail:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres prywatny, telefon, mail:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane do faktury:
nazwa, adres i NIP Uczelni: ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpis osoby zgłaszającej się
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