Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
i

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

„Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości”,
która odbędzie się 7 października 2016 roku
w Warszawie

Zygmunt Bauman pisał, że każde społeczeństwo wytwarza obcych swoistych dla siebie i
na własny sposób. Interesujące wydaje się zatem nie tylko badanie sposobów funkcjonowania
mniejszości w społeczeństwach większościowych, ale również refleksja nad drogami
konstruowania obrazu społeczeństw mniejszościowych (etnicznych, narodowych, językowych i
religijnych) w szczególności w momencie, w którym ustalone już relacje i wyznaczone od dawna
perspektywy widzenia zaczynają się zmieniać. Wydaje się, że dziś mamy do czynienia z taką
właśnie sytuacją. Sposoby percepcji i tworzenia tożsamości narodowej Czechów są
przeformułowywane zwłaszcza wobec nowych wyzwań wielokulturowości, stawianych m.in.
przez kryzys uchodźczy. Dochodzi także do głębokich przemian funkcjonowania samych
mniejszości w Czechach w konsekwencji realizowania wspomagających je programów Unii
Europejskiej (np. Romowie), czy przemian pokoleniowych zachodzących wewnątrz samych
mniejszości (np. Wietnamczycy). Jednocześnie przekształcają się ustanowione wcześniej relacje i
więzi między Czechami a mniejszościami zamieszkującymi poza granicami państwa. Dlatego
podejmowana refleksja nad mniejszościami dopełniona być musi przez analizę stosunków
między Czechami i czeskimi organizacjami zajmującymi się mniejszościami (etnicznymi,
narodowymi, językowymi i religijnymi) a mniejszościami zamieszkującymi poza terytorium
Czech, np. Łużyczanami, mniejszością czeską w Polsce itp.
Planowana konferencja poświęcona będzie sytuacji i różnym aspektom funkcjonowania
mniejszości etnicznych, narodowych, językowych i religijnych w Czechach, a także stosunkowi
Czechów do mniejszości zamieszkujących w granicach Republiki Czeskiej oraz do grup
mniejszościowych, z którymi utrzymują relacje.
Chcielibyśmy podjąć refleksję w obrębie takich tematów, jak:
- relacje historyczne między Czechami a mniejszościami i ich przemiany w czasie;
- pamięć o mniejszościach i jej znaczenie dla obecnych stosunków społecznych;

- relacje między Czechami/Republiką Czeską a mniejszościami językowymi, narodowymi,
etnicznymi zamieszkującymi poza terytorium Czech;
- status prawny mniejszości i jego znaczenie dla budowania tożsamości kulturowej i językowej
mniejszości;
- stosunek Czechów wobec „nowych” mniejszości – otwartość vs ksenofobia;
- relacje między „starymi” i „nowymi” mniejszościami;
- „obcość” i „swojskość” w kontekście mniejszości;
- stereotypy na temat mniejszości;
- projektowanie „obcego” w świetle europejskiego kryzysu uchodźczego;
Mile widziane będą również propozycje innych ujęć podejmowanego tematu.
Konferencja łączyć będzie perspektywę wewnętrzną, czeską, z zewnętrzną – zarówno
mniejszościową, jak i przyjmowaną przez badaczy spoza czeskiego kręgu kulturowego. Dzięki
temu możliwe będzie pokazanie całokształtu podejmowanego problemu.
Do wysyłania propozycji referatów zapraszamy naukowców badających tytułowe kwestie w
świetle różnych dziedzin nauki, m.in. kulturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii,
politologii.
Językami konferencji są języki polski, czeski i angielski.
Komitet organizacyjny:
dr Nicole Dołowy-Rybińska, IS PAN
dr Robert Kulmiński, ISZiP UW
dr Jerzy Molas, ISZiP UW
Komitet honorowy:
prof. dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Anna Zielińska, dyrektor IS PAN

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Wybrane artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w roczniku „Zeszyty Łużyckie” (12
punktów MNiSW, ERIH plus).

Opłata konferencyjna, przeznaczona na materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad,
wynosi 50 zł.
Badacze z zagranicy mogą się ubiegać o refundację kosztów podróży i noclegu. Prosimy o
kontakt z organizatorami w razie zakwalifikowania referatu na konferencję.
Ważne terminy:
1. Przyjmowanie abstraktów z propozycjami referatów – do 8 maja 2016.
Abstrakty o długości nieprzekraczającej 2000 znaków prosimy przysyłać na adres:
sorabistyka@gmail.com
W mailu powinna znaleźć się także informacja o afiliacji referenta.
2. Informacja o zakwalifikowaniu referatu na konferencję – do 20 maja 2016.
3. Uiszczenie opłaty konferencyjnej – do 1 września 2016.
4. Konferencja – 7 października 2016.
5. Wysyłanie artykułów pokonferencyjnych – do 1 grudnia 2016.

Ústav západní a jižní slavistiky Varšavské university
a

Ústav slavistiky Polské akademie věd
zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

Menšiny v Čechách, Češi vůči menšinám,
která se bude konat 7. října 2016
ve Varšavě
Každá společnost podle Zygmunta Baumana vytváří sobě vlastním způsobem specyfické
druhy cizích. Připadá tedy docela pozoruhodné nejen šetření fungování menšinových společností
ve společnosti majoritní, ale také výzkum týkající se způsobů vytváření obrazu menšin
(etnických, národnostních, jazykových, náboženských), a to zejména v době, ve které se začínají
měnit ustálené vztahy a dlouhodobě určený úhel pohledu. Zdá se, že dnes stojíme právě před
takovou situací. Přeformulovávány jsou způsoby vnímání a vytváření české národní identity,
především vůči novým výzvám – například multikulturalismu a uprchlické krizi. Kromě toho
dochází také k hlubokým proměnám způsobu fungování samotných menšin v Čechách následkem
realizace programů a projektů podporovaných Evropskou unií (Romové) nebo generačních změn
v rámci dané menšiny (Vietnamci). Současně s tím se také mění již dříve vzniklé vztahy a vazby
mezi Českou republikou a českými menšinami žijícími v zahraničí. Z tohoto důvodu přijatá
perspektiva musí být doplněna analýzou vztahů mezi Českou republikou i českými organizacemi
zabývajícími se otázkami menšin (etnických, národnostních, jazykových, náboženských) a
českými menšinami mimo území České republiky (Lužičtí Srbové, česká menšina v Polsku, atd.).
Plánovaná konference bude věnována současné situaci a různým způsobům fungování
národnostních, etnických, jazykových a náboženských menšin v České republice, postoji Čechů k
menšinám žijícím v České republice a vůči minoritním skupinám, s nimiž mají nějaké vztahy.
Uvítáme příspěvky související se zaměřením konference, zahrnující nejen následující navrhovaná
témata:
- dějiny a proměny postojů Čechů k menšinám;
- místa paměti menšin a jejich význam pro současnou společnost;
- vztahy mezi Čechy/ Českou republikou a menšinami (etnickými, národnostními, jazykovými,
náboženskými) žijícími v zahraničí;
- právní postavení menšin, jeho význam pro vytváření kulturní a jazykové identity;

- postoj Čechů k „novým” menšinám (otevřenost vs xenofobie);
- vztahy mezi „starými” a „novými” menšinami;
- „cizí” - „svůj” („našinci” a „cizinci”) v kontextu postojů k menšinám;
- stereotypy týkající se menšin;
- vytváření obrazu cizinců v kontextu evropské uprchlické krize.

Konference si klade za cíl zachytit jak vnitřní českou, tak vnější perspektivu - zároveň menšinový
úhel pohledu a hledisko badatelů působících mimo český kulturní okruh. To umožní komplexně
řešit menšinovou problematiku.
Rádi bychom, aby téma konference bylo chápáno v širších souvislostech. Uvítáme
příspěvky badatelů věnujících se uvedeným tématům a/nebo příbuzným oblastem
souvisejícím s menšinovou problematikou (kulturologie, lingvistika, historie, sociologie,
politologie).

Jednacími jazyky budou polština, čeština a angličtina.
Organizační výbor

dr Nicole Dołowy-Rybińska, IS PAN
dr Robert Kulmiński, ISZiP UW
dr Jerzy Molas, ISZiP UW
Výbor konference

prof. dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Anna Zielińska, dyrektor IS PAN

Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků.
Přednesené referáty budou v plném znění, případně v rozšířené verzi, otištěny v časopise
„Zeszyty Łużyckie” (ERIH plus)
Konferenční poplatek: 15 EUR

Konferenční poplatek zahrnuje konferenční materiály, drobné občerstvení při přestávkách na
kávu a oběd.
Zahraničním účastníkům bude zajištěna náhrada cestovních výdajů a ubytování.
Konferenční termíny:
Odevzdání návrhů abstraktů:

8. května 2016

Délka prezentace je stanovena na 20 minut. Součástí návrhu příspěvku by měl být název,
abstrakt (2000 znaků), jméno autora a jeho profil. Návrhy prezentací se všemi náležitostmi a
případné dotazy posílejte na mail: sorabistyka@gmail.com
Informace o výběru příspěvků:

20. května 2016

Úhrada účastnických poplatků:

1. září 2016

Konference:

7. října 2016

Odevzdání plného znění příspěvku:

1. prosince 2016

The Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University
and

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
invite to
An International Conference

“Minorities in Czech Republic. Czechs towards minorities”
which will take place on 7th of October 2016
in Warsaw, Poland

Zygmunt Bauman wrote that every nation creates in its own way the “others” that are typical for
their particular society. It is therefore interesting to examine the functioning of minorities in
dominant society and to reflect on how the image of minority groups (ethnic, national, linguistic
and religious) is constructed, particularly when relations and perspectives already established
start to change. It appears that today we are having to deal with this type of situation. The ways of
perceiving and creating the national identity of Czechs are being re-formulated most of all due to
the new challenges of multiculturalism that are posed, among others, by the “refugee crisis”. An
important transformation in the way minorities in Czech function is also taking place as a
consequence of the existing programs of the European Union that support them (e.g. Roma
people) or because of the inter-generational changes inside some of the groups (e.g. Vietnamese).
At the same time previously existing relations and links between Czechs and minorities living
outside the state borders are also transforming. This is why a reflection on minorities should be
undertaken and completed with an analysis of the relations between Czechs and Czech
organizations working with minorities and minorities living outside the Czech territory, such as
Sorbs in Germany, the Czech minority in Poland etc.
The planned conference will be devoted to the situation and different aspects of the ethnic,
national, linguistic and religious minorities in the Czech Republic and the Czech people’s
attitudes toward minorities living inside and outside of the State.
We would like to discuss the themes:
- historical relations between Czechs and minorities, and their transformation over time;
- the memory on minorities and its significance for present social relations;

- relations between Czechs and the Czech Republic and ethnic, national and linguistic minorities
living outside the State;
- legal status of minorities and role in the construction of the cultural and linguistic identity of
minorities;
- attitudes of Czech people towards “new” minorities – openness vs xenophobia;
- interrelations between “old” and “new” minorities;
- “foreignness” and “familiarity” in the minority context;
- minorities stereotypes;
- designating “foreign” in the light of the European refugees crisis.
Other propositions within the conference subject conceptualisation are welcome.
The conference will combine the internal, Czech, and the external perspective – both of the
minorities and that taken by researchers from outside the Czech cultural context. As a result, it
will be possible to cover the totality of the undertaken problematic.
To submit papers we would like to invite researchers with proposals on the issues outlined above
within the respective different branches of science, among them, cultural studies, linguistics,
history, sociology, political science etc.
The languages of the conference are Polish, Czech and English.
The Organising Committee:
Dr. Nicole Dołowy-Rybińska, the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Dr. Robert Kulmiński, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University
Dr. Jerzy Molas, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University
Conference Honorary Committee:
Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Dean of the Faculty of Polish Studies, Warsaw University
Prof. dr. hab. Anna Zielińska, Director of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of
Sciences

The Organisers have the right to select the papers to be presented.

The pre-reviewed conference papers will be published in the annual „Zeszyty Łużyckie” [the
Sorbian Revue] (12 point of the Polish ministerial list, ERIH plus).
The conference fee is 50 PLN (15 euro) and is allocated for the conference materials, coffee
breaks and lunch.
Researchers from abroad can apply for the refunding of travel and accommodation costs. Please,
contact the Organisers when your paper is accepted for the conference.
Important dates:
1. Conference paper abstracts sent in by 8 May 2016.
Abstracts of up to 2000 signs accompanied with information about the Author and his/her
affiliation must be sent to the e-mail address: sorabistyka@gmail.com
2. By 20 May 2016 participants will be informed whether their papers have been accepted.
3. By 1st September 2016 payments of the conference fee should have been made (details
will be announced on May, 20).
4. Conference – 7th of October 2016.
5. By 1st of December 2016, articles concerning the conference proceedings must be
forwarded.

