Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik
Łódź-Kutno 14-16.09.2017 r.

Organizatorzy:
Uniwersytet Łódzki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Akademia Pomorska w Słupsku
Uniwersytet Warszawski
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Szanowni Państwo
W 2017 r. przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci pochodzącego z Kutna jednego
z najważniejszych i największych wśród żydowskich pisarzy - Szaloma Asza. Pragniemy zaprosić
Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji upamiętniającej jego życie i twórczość.
Szalom Asz – pisarz, publicysta, człowiek teatru, działacz społeczny i polityczny
w międzywojniu należał do najpopularniejszych, najczęściej tłumaczonych i najbardziej
honorowanych przez polskie środowiska twórcze pisarzy jidysz. Dwukrotnie zgłoszono jego
kandydaturę do Literackiej Nagrody Nobla. Asz uważany był za ważny autorytet społeczny
i polityczny. Wznosił się ponad podziały narodowe, angażując się zarówno w sprawy polskie jak
i żydowskie. Zachęcał Polaków do poznania tradycji oraz obyczajów żydowskich. Wierzył, że
możliwe będzie zbudowanie państwa, w którym te dwa narody stworzą jedno społeczeństwo. Asz
czynnie uczestniczył również w życiu politycznym II RP, komentując wydarzenia na łamach
żydowskiej prasy wydawanej w języku jidysz i polskim oraz popierając rządy Józefa Piłsudskiego.
Odnawiając pamięć o twórczości Szaloma Asza, zamierzamy zogniskować nasze rozważania
o nim w następujących przestrzeniach:
- pisarz żydowski / pisarz z Polski,
- prozaik światowy / prozaik europejski,
- Krytyka literacka o Aszu / Asz jako krytyk literacki,
- Asz wobec teatru i dramatu,
- Asz wobec wyzwań nowoczesności,
- problematyka Holokaustu,
- Asz w międzynarodowym dyskursie prasowym,
- Kutno Szaloma Asza.
Obrady przez dwa dni będą odbywały się w Łodzi, dzień ostatni spędzimy w Kutnie –
w rodzinnym mieście Szaloma Asza, gdzie oprócz sesji naukowej, zaplanowaliśmy zwiedzanie miasta.
Konferencji będą towarzyszyły wydarzenia naukowe, popularnonaukowe i artystyczne.
Zachęcamy także do polubienia naszej strony na Facebooku: Szalom Asz. Międzynarodowa
konferencja
naukowa
(https://www.facebook.com/Szalom-Asz-Międzynarodowa-konferencjanaukowa-1622129074758402/)
i
Sholem
Asch.
International
Conference
(https://www.facebook.com/sholemaschconference2017/)
Zgłoszenie tematów referatów wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim: 10.03.2017
Informacja o przyjęciu referatu: 20.03.2017 r.
Czas przewidziany na referat – 20 min.
Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na adres:
shalomasch2017@gmail.com
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. (zapewniamy materiały konferencyjne, serwis kawowy
podczas obrad, obiady i kolacje)
Termin wpłaty: 30.04.2017 r.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie książki z artykułami, które nadesłane zostaną
w podanym terminie i uzyskają pozytywną recenzję.
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