


Научни славистички кружок
Института за словенску филологију Универзитета „Адам Мицкјевич” у Познању

срдачно Вас позива да учествујете у VII студентско-докторандском научном скупу
SŁOWIANIE, MY LUBIM... MIASTA (СЛОВЕНИ, МИ ВОЛИМО… ГРАДОВЕ),

који ће се одржати 24. априла 2020. године
на Факултету за пољску и класичну филологију 

Универзитета „Адам Мицкјевич” у Познању (ул. Fredry 10).

Позивамо студенткиње и студенте који би у оквиру научног скупа из циклуса 
„Słowianie my lubim...” желели да изложе своје радове и на тај начин представе резултате 
својих научних активности, студија, истраживања, интересовања или страсти у вези са 
Словенима. Циљ скупа је представити не само историјску везу између словенства и градова 
већ и савремене градове на словенском културном подручју. Наша је жеља организовати 
конференцију интердисциплинарног карактера, што би омогућило размену знања и искустава
филолога, историчара, културолога, антрополога и социолога.

Градови имају неупитни утицај на обликовање света, а данас они све више постају 
доминантни центри моћи. Са извесном опчињеношћу можемо посматрати трансформацију 
урбаних центара из средњовековних трговачких центара у модерне паметне градове. Услед 
тога мењају се и улога и положај градова на словенском подручју. Тако они остају у сфери 
интересовања различитих истраживача. Имајући у виду ове аспекте и чињеницу да 
проучавање градова има интердисциплинарни карактер, предлажемо следећа подручја 
истраживања:

•идентитет - обликовање урбаног идентитета; идентитет савремених градова; улога 
градова у обликовању идентитета словенских народа; мултикултурализам града; град 
и село, центар и провинција, урбана агломерација и регион; буржоаска традиција; 
трансформације урбаног идентитета; локални идентитет и баштина као ресурс
•простор и сећање - места сећања у граду; имагинарни простори; урбани изглед и 
архитектура; урбанистичко планирање; градско и колективно памћење; „невидљиви” 
град (свакодневне праксе); традиција у урбаном простору; уметничке интервенције у 
простору; манипулација колективним памћењем
•друштво - историјска улога градова; друштвене промене у градовима; политички и 
друштвени покрети који се односе на градове; бивша и садашња урбана заједница; 
мањина у градском простору; паметни градови; „право на град”; урбане политике; 
промоција града; социологија града
•језик - градски дијалекти, локални језици; савремени урбани сленг; ономастика и 
урбани простор (нпр. називи улица, споменици); графити, реклама.

Учешће у скупу је бесплатно. Радови се могу изложити на свим словенским језицима и на 
енглеском. Сваки учесник који преда чланак за објављивање добиће конференцијски пакет и 
његов рад ће бити укључен у рецензирани зборник објављен након скупа. У оквиру скупа 



предвиђене су паузе за освежење и ручак за сваког учесника.

Пријаве за конференцију треба послати до 1. априла 2020. године на имејл адресу 
slowianiemylubimmiasta@gmail.com. Пријава мора садржати име, презиме, академско или 
стручно звање (без дипломе / дипл. / мр / мср.), афилијацију, предмет рада и његов сажетак 
(600-1000 знакова с размацима). О прихватању излагања учесници ће бити обавештени до 10.
априла 2020. год. 

Научни координатори: проф. др Мариола Валчак-Миколајчакова, др Патрик Боровјак
Организатори: Научни славистички кружок Универзитета „Адам Мицјкевич”
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