Opole, dn. 23 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Katedrę
Języka Polskiego oraz Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki konferencji naukowej

DZIEDZICTWO KULTUROWE ŚLĄSKA,
która odbędzie się w Opolu, w dniach 14-15 listopada 2018 roku.

Śląsk, będący obszarem pogranicza, o złożonej historii, różnej przynależności
państwowej i bogatej spuściźnie kulturowej wciąż nie do końca jest odkryty, stanowiąc
niewyczerpane źródło refleksji dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Po drugiej
wojnie światowej Śląsk – zarówno Dolny, jak i Górny – przeszedł gruntowne przeobrażenia
bezpośrednio związane z nową powojenną rzeczywistością. Zmiany te miały bezpośredni
wpływ na kształtowanie się nowego / innego oblicza Śląska i jego dziedzictwa kulturowego.
Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do
kulturoznawców, etnologów, antropologów, historyków, socjologów, językoznawców,
muzykologów oraz wszystkich badaczy, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem
kulturowym Śląska.
Proponujemy następujące zakresy tematyczne:










Metodologia badań śląskoznawczych
Oswojone / utracone / poszukiwane dziedzictwo
Dziedzictwo kulturowe jako forma promocji miejsca, osób, wydarzeń itp.
Obrzędowość doroczna i rodzinna
Dziedzictwo religijne
Kulinaria jako element tożsamości regionalnej, lokalnej / Tradycje kulinarne
Dziedzictwo w turystyce kulturowej
Rola instytucji, stowarzyszeń, animatorów w popularyzowaniu dziedzictwa
Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako nośnik wiedzy o przeszłości
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Dialekt śląski jako wykładnik tożsamości kulturowej (w tym leksyka i frazeologia
dialektalna jako świadectwo kultury materialnej i duchowej wsi)
Językowy obraz świata utrwalony w gwarach
Gwara jako tworzywo artystyczne (język folkloru) oraz środek stylistyczny w tekstach
artystycznych (literatura, film)
Przeobrażenia współczesnych gwar śląskich.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem dziewięćdziesięciolecia Profesora Feliksa
Pluty, zasłużonego dla Uczelni i Wydziału wybitnego językoznawcy, jednego z pionierów
tworzących opolską Alma Mater, podczas konferencji zamierzamy zorganizować benefis Panu
Profesorowi.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają
materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, uroczystą kolację, obiad w dniu
14.11.) oraz publikację referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Zgłoszenia prosimy
nadsyłać na załączonym formularzu do 30 kwietnia 2018 roku na adres e-mailowy
organizatorek konferencji. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.
Informujemy, że organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. W późniejszym
terminie podana zostanie lista hoteli, w których będzie można zarezerwować nocleg. Więcej
informacji dotyczących konferencji prześlemy w osobnym komunikacie.

Z poważaniem, organizatorki konferencji:

dr hab. Lidia Przymuszała, e-mail: lprzymuszala@uni.opole.pl, tel. 501285048
dr hab. Dorota Świtała-Trybek, e-mail: dtrybek@uni.opole.pl, tel. 510193480
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