Zaproszenie
na ogólnopolska konferencję naukową

EMOCJE – PŁEĆ – LITERATURA
14 – 15 czerwca 2018 roku
Białystok
Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w piątych z kolei białostockich spotkaniach poświęconych
rozmaicie problematyzowanym emocjom, uczuciom, afektom, namiętnościom i nastrojom
oglądanym w perspektywie emotional studies i affectvive science. Tym razem będą one
komponentą rozważań podejmowanych w duchu gender studies, women’s studies i men’s
studies od wielu już lat solidnie osadzonych w światowej i polskiej refleksji humanistycznej.
Interesuje nas szerokie spektrum zagadnień:
obrazy kobiety / mężczyzny w literaturze / języku –– (auto)biografia kobiety / (auto)biografia
mężczyzny –– sposoby realizacji kobiecości / męskości –– fizyczne, psychiczne, duchowe aspekty
życia kobiet i mężczyzn –– płeć biologiczna / kulturowa –– role płciowe, tożsamość płciowa,
stereotypy płciowe –– warianty kobiecej i męskiej seksualności –– transseksualizm w literaturze /
języku –– relacje w rodzinie –– relacje damsko-męskie, damsko-damskie, męsko-męskie –– kobieta /
mężczyzna jako autorka / autor –– strategie i konwencje językowe autorek / autorów.

Katalog tematów, jak co roku, jest otwarty, w związku z czym zachęcamy Państwa również
do dzielenia się autorskimi ujęciami tematów związanych z historycznie zmiennym
postrzeganiem człowieka przez pryzmat płci.
Zależy nam, by konferencja stała się okazją do zaprezentowania wyników prowadzonych
analiz bądź też przetestowania nowych pomysłów badawczych, a referaty – impulsem dla
wielowątkowych dyskusji przy stole obrad i w kuluarach. Zaproszenie kierujemy przede
wszystkim do doktorantów oraz młodych filologów różnych specjalności, historyków,
antropologów, kulturoznawców, teoretyków sztuki. Będzie nam również miło gościć
badaczy z dłuższym stażem. W szczególności oczekujemy na tych z Państwa, których
mieliśmy przyjemność poznać w czasie poprzednich edycji.
Na propozycje tematów oczekujemy do 20 maja 2018 r. Prosimy o przesłanie tytułu
wystąpienia na adres: dianasaniewska@wp.pl. Decyzje odnośnie do przyjęcia zgłoszenia
przekażemy do 25 maja 2018 r.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: jeden nocleg konferencyjny ze śniadaniem we wskazanym
przez Państwa terminie, obiad, kolację pierwszego dnia, przerwy kawowe, publikację pozytywnie
zrecenzowanych artykułów w monografii pokonferencyjnej z cyklu
. Dane dotyczące jej
uiszczenia prześlemy zakwalifikowanym referentom.

Serdecznie zapraszamy!
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB dr Diana Saniewska
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