
Zapraszamy do przesyłania 
propozycji wystąpień podczas 
interdyscyplinarnej konferencji 
poświęconej wewnątrz- 
i międzynarodowym stereotypom. 

Językami konferencji będą angielski oraz polski.
Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie recenzowanej akademickiej 
publikacji, zawierającej wybrane artykuły (od 4000 do 6000 słów długości). 
Opłata konferencyjna wynosi 60 euro i pokrywa koszt materiałów konferen-
cyjnych i cateringu. Koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy ponoszą 
we własnym zakresie. 
Propozycje dwudziestominutowych wystąpień powinny zawierać krótką notę 
biograficzną (z tytułem naukowym i afiliacją) oraz abstrakt o maksymalnej dłu-
gości 150 słów. Termin nadsyłania propozycji (na adres nationsandstereotypes@
mck.krakow.pl) mija 7 lutego 2014 r. Informacje o przyjęciu propozycji będą 
rozsyłane do 28 lutego 2014 r. 

Kraków4–6 czerwca 2014

Termin przysyłania propozycji  
wystąpień: 7 lutego 2014

Sekretariat konferencji

dr Robert Kusek, mgr Joanna Sanetra-Szeliga 
nationsandstereotypes@mck.krakow.pl
www.mck.krakow.pl/conference/narody-i-stereotypy-dwadziescia-lat-pozniej

W 1993 r., Międzynarodowe Centrum Kultury, jedna z naj-
ważniejszych narodowych instytucji kultury w Polsce, 
zorganizowało konferencję „Narody i stereotypy” i za-
prosiło przedstawicieli różnych krajów (Białorusinów, 
Czechów, Francuzów, Litwinów, Niemców, Polaków, 

Rosjan, Słowaków, Szwedów i Węgrów) do rozmowy o stereotypowym 
postrzeganiu siebie nawzajem. Seria debat, jak również podsumowująca je 
publikacja, stanowiły pionierskie wówczas rozważania na temat postkomu-
nistycznych prób redefinicji wyobrażeń siebie samych i naszych sąsiadów. 
Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. laureat Nagrody Nobla 
Czesław Miłosz, Karl Dedecius, czy Tomas Venclova. 
Dwadzieścia pięć lat od upadku komunizmu, dziesięć lat od wejścia do Unii 
Europejskiej i dwie dekady po słynnej konferencji znajdujemy się zupełnie 
nowym kontekście. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, szczególnie zwią-
zanymi z masowymi migracjami w/do Europy, globalizacją, odradzającymi 
się postawami nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi, by wymienić kilka 
najważniejszych. Dlatego też konieczne jest nowe spojrzenie na to, co przez 
ostatnie dwadzieścia lat zmieniło się w naszym myśleniu o sobie i innych.
Zapraszamy specjalistów, praktyków i badaczy – socjologów, politologów, 
literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców i hi-
storyków – do składania propozycji wystąpień poświęconych stereotypom 
i postrzeganiu siebie nawzajem. Nie chcemy skupiać się wyłącznie na Polsce 
i jej bezpośrednich sąsiadach. Świadomi procesów globalizacyjnych i nowej 
rzeczywistości geopolitycznej, nowych granic mentalnych i fizycznych, 
chcemy poszerzyć spektrum dyskusji podczas konferencji i objąć nim także 
inne państwa Unii Europejskiej oraz Rosję, jak również państwa Wschod-
niego (państwa postsowieckie) i Południowego (północna Afryka i Bliski 
Wschód) Partnerstwa. 
Zapraszamy do składania propozycji wystąpień dotyczących takich zagadnień 
jak:  stereotypy narodowe i etniczne, a także religijne i płci  autostere-
otypy i postrzeganie „innego”  tożsamości narodowe i regionalne  nowe 
nacjonalizmy  globalizacja i nowe media  migracja  międzykulturowość 
 dialog międzykulturowy  antysemityzm i islamofobia  ksenofobia, 

oikofobia i ksenofilia  Europejska Polityka Sąsiedztwa (dwa podstawowe 
filary: Unia dla Śródziemnomorza i Partnerstwo Wschodnie).
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