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zapraszają do udziału
w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Badania nad mniejszościami.
Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych
dziedzin nauki

13-14 maja 2015 roku
Warszawa
Zagadnienie metodologii badań nad mniejszościami jest na mapie społecznych i
humanistycznych badań początku XXI wieku bardzo istotne. Odnosi się zarówno do sposobu
prowadzenia badań, wyboru ich zakresu tematycznego, jak i do możliwości interpretacji i
wykorzystania badań prowadzonych na polu różnych dyscyplin naukowych. Sposób
funkcjonowania mniejszości w dzisiejszej Europie jest kwestią istotną z punktu widzenia wielu
dyscyplin nauk (a każda z nich przynosi informacje pozwalające zrozumieć skomplikowane
kwestie tożsamości mniejszości, możliwości zachowania języków mniejszościowych, twórczości
literackiej i artystycznej mniejszości jako sposobu na zachowanie odrębności kulturowej i
podtrzymywanie granic etnicznych, zjawiska, które miały miejsce w przeszłości i rzutują na
działania podejmowane przez mniejszości dziś): antropologii, etnologii, kulturoznawstwa,
socjologii i socjolingwistyki, językoznawstwa, historii czy literaturoznawstwa, nie pomijając
istotnego wkładu badań interdyscyplinarnych. Dlatego też istotna jest wspólna refleksja oraz
dialog badaczy nad tym, jakie dziedziny i w jakim zakresie zajmują się problematyką mniejszości
i jak mogą na tym polu ze sobą współpracować.
Konferencja „Badania nad mniejszościami: Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w
perspektywie różnych dziedzin nauki” stanowi kontynuację cyklu międzynarodowych
konferencji naukowych (z roku 2007: „Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako

mniejszość wzorcowa” i 2011: „Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w
Europie”). Dlatego też punktem centralnym rozważań będą Łużyczanie – słowiańska mniejszość
zamieszkująca w Niemczech. Chcielibyśmy jednak zaproponować perspektywę
komparatystyczną refleksji nad zagadnieniami odnoszącymi się do mniejszości europejskich.
Porównanie kondycji, problemów, sposobów radzenia sobie z nimi przez różne grupy kulturowe
zamieszkujące stary kontynent, a także zestawienie i analiza różnych metodologii pozwoli na
wyciągnięcie wniosków dotyczących nie tylko samych mniejszości, ale też najlepszych
sposobów ich badań. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych
dyscyplin zajmujących się badaniami nad wybranymi mniejszościami/aspektami/teorią
funkcjonowania mniejszości w Europie.
Proponujemy następujące zagadnienia, które będą punktem wyjścia przedstawianych referatów i
towarzyszących im dyskusji:
Dylematy badań nad mniejszościami:










perspektywa emiczna i etyczna badań nad mniejszościami
perspektywa badacza wewnętrznego i zewnętrznego
wpływ badań nad mniejszościami na odbiór społeczny mniejszości
badania nad mniejszościami a tworzenie zainteresowania sprawami mniejszości
wykorzystywanie badań nad mniejszościami przez instytucje państwowe
międzynarodowe
odpowiedzialność badacza za losy mniejszości
zaangażowanie badacza w sprawy mniejszości a etyka badawcza
badania nad mniejszościami jako nauka zaangażowana
wybór obszaru i sposób prezentowania wyników badań

i

Badania szczegółowe i badania interdyscyplinarne:







literatura i twórczość artystyczna: świadectwo funkcjonowania mniejszości
badania socjologiczne i socjolingwistyczne: metodologia i wykorzystanie wyników badań
badania społeczne i kulturowe nad mniejszościami: nowe wyzwania w XXI wieku
językoznawstwo: nowe/stare kierunki i metodologie badań nad językami
mniejszościowymi
historia: przeszłość jako klucz do teraźniejszości
etnologia i antropologia: zrozumieć mniejszość i jej przedstawicieli

Perspektywa komparatystyczna i interdyscyplinarność badań:




sorabistyka a badania nad innymi mniejszościami europejskimi: podobieństwa i różnice
wspólna metodologia – różne wnioski: czy perspektywa komparatystyczna badań nad
mniejszościami jest konieczna
mniejszości jako byt złożony: interdyscyplinarność badań nad mniejszościami jako
wyzwanie XXI wieku

Zaproponowane tematy nie wykluczają innych oryginalnych ujęć.

Teksty pokonferencyjne opublikowane zostaną w piśmie „Zeszyty Łużyckie” znajdującym się na
liście „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na liście ERIH Plus.

Komitet organizacyjny:

Komitet honorowy:

Dr Elżbieta Wrocławska

Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa

Dr Nicole Dołowy-Rybińska

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Dr Jerzy Molas

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

Dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Dietrich Scholze

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Ulgowa opłata konferencyjna (dla doktorantów) wynosi 200
zł. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych, umożliwiają rezerwację tańszych
noclegów w hotelu UW „Hera”.
Językami konferencji są języki słowiańskie, angielski i niemiecki.
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, afiliację i abstrakt referatu o długości nieprzekraczającej
2000 znaków prosimy wysyłać na adres sorabistyka@gmail.com
Ważne terminy:
1. Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję – do 28 lutego 2015 roku
2. 15 marca – informacja o zakwalifikowaniu referatu
3. Do 1 kwietnia – opłata konferencyjna (szczegóły zostaną wysłane 15 marca)
4. 13-14 maja 2015 – konferencja
5. Do 1 grudnia 2015 – przyjmowanie artykułów pokonferencyjnych

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University
Sorbian Institute (Budyšin/Bautzen)
and The Slavic Foundation

cordially invite to
an international interdisciplinary conference

Research on Minorities.
Sorbs and other European minorities in the perspective of different
branches of science

13-14 May 2015
Warsaw

The problematic of the methodology of research on minorities has at the beginning of the 21st
century a very important place on the map of social and human research. It relates both to the
way of conducting research, thematic choices, and to possible interpretations and the use of
research carried out within different branches of the science. The way minorities function in the
Europe of today is important from a point of view of many scientific disciplines. Each brings
information facilitating the understanding of the complicated problems of minority identity, the
possibilities of maintaining minority languages, and literary and artistic creation by minorities as
a way of maintaining cultural distinctiveness and ethnic boundaries today – anthropology,
ethnology, cultural sciences, sociology and sociolinguistics, linguistics, history and literary
studies, not forgetting the important impact of interdisciplinary studies. That is why the shared
reflection of researchers and dialogue on which disciplines and to what extent they are dealing
with the minorities problematic and how they could cooperate is important.
The Conference “Research on Minorities. Sorbs and other European minorities in the perspective
of different branches of science” is a continuation of the international conferences cycle (2007:
“European ethnic minorities. Sorbs a model minority” and 2011: “Sorbs and other language,
cultural and ethnic minorities in Europe”). That is why the Sorbs – Slavic minority living in

Germany – are on central point in our considerations. Nevertheless, we would like to propose
comparative perspective of reflection on issues relevant to European minorities. The comparison
of the condition, problems, ways of dealing with them by different cultural groups living on the
Old Continent, as well as the juxtaposition and analysis of different methodologies will allow for
conclusions to be drawn concerning not only for minorities themselves but also provide us with
the best ways of researching them. We would like to invite the participation in the Conference of
those representatives of different disciplines dealing with selected minorities, and aspects and
theories concerning their functioning in Europe.
Suggested starting points for consideration are as follows:
Dilemmas of minorities research:










emic and ethic perspective of minorities research;
perspectives of the internal and external researcher;
influence of minorities research on social minorities public perception;
research on minorities and creating interest in minority issues;
the use of minorities research by state and international institutions;
researcher responsibility for minority fate;
researcher engagement in minority issues and the research ethic;
research on minorities as an engaged science;
the choice of the research area and way of presenting results.

Basic and interdisciplinary research:







literary and artistic creativity: evidence of minority existence;
sociology and sociolinguistics: methodology and use of research results;
social and cultural studies on minorities: new challenges in the 21st century;
linguistics: new/old fields and minority languages methodologies;
history: the past as a key to the present;
ethnology i anthropology: to understand minorities and its members.

Comparative perspective and interdisciplinary research:




Sorbian and other European minorities studies: common points and differences;
Common methodology – different results: is a comparative perspective of minority
research important?
Minorities as a complicated entity: interdisciplinary research on minorities as a challenge
in the 21st century.

The proposed topics do not exclude other original considerations.

After positive reviews the presented papers will be published in the “Zeszyty Łużyckie” [Sorbian
Revue] annual in the “B” list of the Ministry of Science and Higher Education and in the ERIH
Plus list.
The Organizing Committee:

Conference Honorary Committee:

Dr Elżbieta Wrocławska

Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa

Dr Nicole Dołowy-Rybińska

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Dr Jerzy Molas

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

Dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Dietrich Scholze

Conference fees: 300 PLN. For PhD students: 200 PLN. The Conference organizers do not
provide accommodation for Conference participants but they can help reserve less expensive
rooms in Warsaw University hotel “Hera”.

The languages of the conference are the Slavic languages and English and German.

Applications with an abstract (up to 2 000 characters) should be sent in by February 28, 2015,
indicating name and affiliation to sorabistyka@gmail.com

Important dates:
1. Applications sent in by 28 February, 2015.
2. By March 15, 2015 participants will be informed whether their papers have been
accepted.
3. By April 1, 2015 payment of the conference fee should have been made (details will be
announced on March, 15).
4. Conference takes place on May, 13-14, 2015.
5. By 1st December 2015, articles concerning the conference proceedings should have been
forwarded.

