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Tematem spotkania konferencyjnego są modlitewniki europejskie powstałe w ciągu
XIV, XV i XVI wieku. Interesują nas różne aspekty badań nad tymi tekstami i ich
nośnikami: historycznoliteracki, teoretycznoliteracki, tekstologiczny, historycznojęzykowy, kulturoznawczy, religioznawczy, antropologiczny, artystyczny. Osobną
uwagę chcemy poświęcić również recepcji dawnych zbiorów modlitewnych. Jesteśmy
przekonani, że interdyscyplinarna formuła spotkania będzie okazją do pasjonującej
dyskusji prowadzącej do ważnych wniosków i wytyczającej nowe, inspirujące tropy
badawcze. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną wydane w postaci monografii
wieloautorskiej wydanej w Wydawnictwie „Poznańskie Studia Polonistyczne”
(uniwersyteckie wydawnictwo znajdujące się na ministerialnej liście wydawnictw
naukowych).

Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 maja 2022 r. w Collegium Maius
w Poznaniu. Przewidujemy obrady wyłącznie plenarne, bez wyodrębniania sekcji.
Forma konferencji uzależniona będzie od obowiązujących w Polsce uregulowań
związanych z pandemią COVID-19. W sytuacji utrzymania się obecnych zasad funkcjonowania placówek edukacyjnych i naukowych planujemy spotkanie w formie
hybrydowej: obrady stacjonarne będą udostępniane w trybie live streaming tym
uczestnikom konferencji, którzy nie mogli wziąć w nich udziału; umożliwiamy również wygłaszanie referatu w trybie online. W sytuacji wzmożonych obostrzeń konferencja odbędzie się w całości w trybie zdalnym z użyciem jednej z platform streamingowych (Ms Teams lub Zoom).
Uczestnictwo w konferencji nie wymaga wnoszenia opłaty konferencyjnej;
wszystkim referentom zapewniamy miejsca noclegowe (bez opłat) oraz posiłki
(dwa obiady i jedną kolację).
Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres marosiew@amu.edu.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, afiliacji, tytułu wystąpienia
oraz krótkiego streszczenia referatu. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia br.
Organizatorzy konferencji
dr hab. Rafał Wójcik
dr hab. Marek Osiewicz, prof. UAM
mgr Jakub Łukaszewski

Konferencja organizowana ze środków
projektu nr NPRH 1H 17 0460 84

