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У 2018 році відзначатиметься 50-річчя польського березня 1968 року та Празької весни
в Чехословаччині. Ці події, крім їх політичних та соціальних вимірів, мали значний вплив
на форму та спрямованість культурного розвитку в країнах тодішнього Східного блоку. Підчас
конференції ми хочемо зосередитися на відносинах, які відбуваються у сфері культури
та політики в період політичних криз, соціальних повстань, революцій, страйків, переворотів
та інших насильницьких виразів соціального невдоволення. Ми зацікавлені в усіх проявах
культурної діяльності та їх творчих реаліях у таких сферах: література, театр, кіно,
образотворче мистецтво, музика, вуличне мистецтво, геппенінги та інше. Орієнтиром
(і своєрідним географічним обмеженням) для обговорення буде історія та сучасність країн
Центрально-Східної Європи.
Ми також хочемо звернути увагу на джерела революції, її моделі та перетворення,
які відбуваються підчас важливих переломних подій у Центрально-Східній Європі. 1968 рік ми
розглядаємо як свого роду цезуру та символічний пролог до інших подій у регіоні, таких як
виникнення Солідарності (1980), впровадження воєнного стану у Польщі (1981), революція

на граніті в УРСР (1990), ГКЧП у Москві (1991), джинсова революція (2006) в Білорусі,
Помаранчева революція (2004) та Революції Гідності (2013/2014) в Україні. З огляду
на міждисциплінарний характер конференції заохочуємо до участі дослідників із різних
галузей науки.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
•

Культура як ініціатор політичних подій

•

Культура як відповідь на політичні події

•

Культура як інструмент політики

•

Мова політики в культурі

•

Цензура в культурі

•

Культура в підпіллі

•

Офіційна культура та спроби її заперечення

•

Контркультура і заперечення як практика і теорія бунту

•

Категорія свободи

•

Діалог між культурою та політикою

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
польська, чеська, словацька, англійська, російська, українська, білоруська
ЗАЯВКИ
Форма заявки про участь у конференції доступна на сайті: www.1968.ksi.uw.edu.pl
КОНФЕРЕНЦІЙНА ОПЛАТА
Конференційна оплата становить 400 PLN (або 100 EUR) і включає: конференційні матеріали,
урочисту вечерю, перерви на каву, а також публікацію доповідей, які отримають позитивні
рецензії. Інші витрати пов’язані з участю в конференції (транспортні витрати, готель, візи)
учасники покривають самі або ж їхні університети.
Банківські реквізити і термін оплати буде вказано в повідомленнях про прийняття заявки
до участі в конференції.
TEРМІН НАДСИЛАННЯ ЗАЯВОК
До 31.01.2018 р.

КОНТАКТ
Усі запитання просимо надсилати електронною поштою на адресу: konferencja.ksi@uw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/events/1462358190545753/
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