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KULTURA I REWOLTA
KULTURA A REVOLTA
К У Л ЬТ У РА І Б У Н Т

21 - 22 marca 2018
V roku 2018 uplynie 50. výročie poľského marca 1968 a rovnaké výročie tzv. pražskej jari
v Československu. Tieto udalosti, okrem ich politického a sociálneho rozmeru, znamenali významný
míľnik vo formovaní a smerovaní kultúrneho rozvoja v krajinách východného bloku. Na konferencii
sa chceme zamerať predovšetkým na vzťahy medzi kultúrou a politikou počas politických kríz,
sociálnych nepokojov, revolúcií, generálnych štrajkov, ľudových vzbúr a podobných násilných
prejavov občianskej nespokojnosti. Zaujímajú nás všetky aspekty kultúrnych aktivít a ich tvorivá
realizácia v oblastiach ako literatúra, divadlo, film, výtvarné umenie, hudba, street art, happening
a iné. Referenčným bodom (a určitým geografickým obmedzením) pre diskusiu bude história
a súčasnosť krajín strednej a východnej Európy.
Chceli by sme sa tiež venovať príčinám revolúcií, ich modelom a transformáciám,
ktoré skúmame ako súčasť dôležitých prelomových udalostí v regióne strednej a východnej Európy.
Rok 1968 je považovaný za zlom či akúsi symbolickú „vstupnú bránu” pre ďalšie udalosti v regióne,
napr. zrod hnutia Solidarita (1980) a zavedenie stanného práva (1981) v Poľsku, zamatovú revolúciu
v Československu (1989), študentskú revolúciu v Ukrajinskej SSR (1990) džínsovú revolúciu

v Bielorusku (2006), oranžovú revolúciu (2004) a udalosti na Majdane na Ukrajine (2013/2014)
a mnoho ďalších.
Konferencia má byť interdisciplinárna, preto podporujeme účasť výskumníkov z rôznych
vedných odborov.
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
•

Kultúra ako primárny iniciátor politických zmien a kľúčových udalostí

•

Kultúra ako reakcia na politické dianie

•

Kultúra ako nástroj politiky

•

Jazyk politiky v kultúre

•

Cenzúra v kultúre

•

Disidentská kultúra a kultúra tzv. podzemia

•

Tzv. oficiálna kultúra a formy odporu voči nej

•

Kontrakultúra a kontestácia ako prax a teória revolty

•

Kategórie slobody

•

Dialóg medzi kultúrou a politikou

KONFERENČNÉ JAZYKY
poľský, český, slovenský, anglický, ruský, ukrajinský, bieloruský
PRIHLÁSENIE SA NA KONFERENCIU
Prihlasovací formulár je dostupný na webovej stránke www.1968.ksi.uw.edu.pl
Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 31. 01. 2018.
KONFERENČNÝ POPLATOK
Konferenčný poplatok činí 400 PLN (resp. 100 EUR) a zahŕňa: konferenčné materiály, slávnostnú
večeru, kávové prestávky a náklady na publikovanie príspevkov, ktoré úspešne prejdú recenzným
konaním. Ostatné náklady (cestovné, ubytovanie, stravovanie) si hradia účastníci, resp. vysielajúce
inštitúcie.
Číslo bankového spojenia na úhradu konferenčného poplatku bude prihláseným zaslaný po
akceptovaní prihlášky.
KONTAKTY
Prípadné otázky prosíme zasielať na mailovú adresu: konferencja.ksi@uw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/events/1462358190545753/
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