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Zaproszenie
Literatura fantasy i jej status jako odrębny gatunek wciąż jest przedmiotem
dociekań naukowych. Podnosząc tę problematykę, chcielibyśmy poszukać
definicji fantasy, podjąć analizę jej związków ze spokrewnionymi gatunkami.
Zachęcamy do udziału w jednym z następujących paneli lub ich rozszerzenie:
1) Jak funkcjonują utwory fantasy i w jaki sposób są konstruowane?
- własna i zapożyczona symbolika fantasy: czy opiera się na kodach
kulturowych, czy jest samodzielną strukturą
- fantasy: jeden tekst czy wiele?
2) Psychologia literatury fantasy poza jej granicami
- językowy aspekt utworów fantasy: definiowanie nienazwanego
- obecność fantasy jako spojrzenia na świat w kinie, subkulturze itp.
3) Fantasy i literatura fantastyczna: czy przedstawiają ten sam czy różne
światy?
- opis i wyjaśnienie wieczności i nieskończoności
- wspólne wątki dla obu gatunków
4) Fantasy i nowa mitologia: realizm ontologiczny i mitorealizm
5) Literatura fantasy i dziecięca: granice mitologizmu: psychologizm i
mistyka
6) Alternatywny świat i świat alternatyw: steampunk i historia
alternatywna – czy mieści się w ramach fantasy?
Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z zakresu filologii, filozofii,
psychologii, antropologii i innych nauk humanistycznych.
Języki robocze konferencji: rosyjski, angielski, polski.
Czas wystąpienia: do 15 minut.

Zgłoszenie udziału w postaci abstraktu wystąpienia wraz z danymi i afiliacją
badacza prosimy przesyłać na adresy: biuro@ip-r.org oraz
amlzagorska@gmail.com do 1 kwietnia 2016 roku. Prosimy o
wypełnienie arkusza zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/4htLnPA3Ea
Bieżące informacje o konferencji będą dostępne na stronie: http://ip-r.org
Abstrakty wystąpień będą opublikowane na stronie Instytutu PolskoRosyjskiego, przyjęte przez recenzentów pełne artykuły zostaną
opublikowane w piśmie Yearbook of Eastern European Studies. Wymogi
edytorskie dostępne na: http://ip-r.org/rocznik/edit-pl/
Artykuły będą przyjmowane do 1 lipca 2016 roku.
Opłata konferencyjna:
Dla osób niepotrzebujących zaproszenia do Polski opłata konferencyjna
wynosi 200 złotych, dla studentów i doktorantów – 100 złotych.
Dla osób, które potrzebują zaproszenie w celu uzyskania wizy – 220 złotych,
Dla osób uczestniczących zaocznie, z publikacją artykułu – 150 złotych.
Opłata w całości przeznaczona jest na organizację konferencji, w tym
wyżywienie, publikację, lecz nie pokrywa kosztów dojazdu do Wrocławia i
zakwaterowania.
Planowana jest także wycieczka po Wrocławiu.
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