
 

 

 

 

 

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie  

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

 

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod 

tytułem: 

 

Tożsamości regionalne i lokalne w procesach konstruowania 

i rekonstruowania 

 

organizowanej w dniach 24-25 października 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o 

Edukacji UŚ w Cieszynie,  ul. Bielska 62. 

 

Mamy zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą szeroko 

pojętej tożsamości regionalnej i lokalnej. Intencją naszą jest zwrócenie uwagi na następujące 

zagadnienia:  

 aspekt instytucjonalny działań na rzecz lokalności, poszanowania różnorodności 

kulturowej, genezy i przemian tożsamości regionalnych i subregionalnych w Polsce 

na tle innych państw i zbiorowości społecznych, 

 proces rewindykacji regionalnych mający miejsce w Polsce od lat 90. XX  wieku,  

 marketingowe ujęcie potencjałów kultur regionalnych, które stają się zasobem w 

wymiarze ekonomicznym, 

 rola społeczności lokalnych i regionalnych w procesie wymyślania tradycji 

kulturowej oraz  historycznej, 

 napięcia i konflikty pomiędzy kulturami regionalnymi czy lokalnymi, 

 konteksty, w których można umieścić refleksje o regionach  i subregionach oraz ich 

tożsamości: historia, przestrzeń, symbolika, tradycja regionalna, subregionalna i 

lokalna. 

 

Mamy nadzieję, że wymiana poglądów, dyskusje, formułowane wnioski i sugestie badawcze 

wymiernie wzbogacą wiedzę na temat kształtowania się tożsamości lokalnych i regionalnych. 

Należy sądzić, iż głos przedstawicieli różnych dziedzin naukowyvh wyznaczy wspólne 

obszary zainteresowań oraz zainspiruje do podjęcia dalszych analiz stanowiących zarówno 

pożytek dla nauki, jak i  potrzeb praktycznych. 

 



 

 

Językami konferencji są: polski, angielski, czeski i słowacki.  

Przewidywany czas wystąpień: referat 20 min., komunikat 10 min.  
 

Opłata konferencyjna obejmująca obiady podczas konferencji, bufet kawowy, wieczorek 

towarzyski oraz planowaną publikację w roczniku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 

wynosi: 

250 zł – opłata normalna 

150 zł – opłata ulgowa obejmująca studentów i doktorantów 

Dane dotyczące opłaty po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatorów zostaną podane w 

osobnym komunikacie. 

 

Na zgłoszenia w formie wypełnionego formularza „Karta zgłoszenia”, który znajduje się w 

osobnym załączniku, oczekujemy do dnia 31 lipca 2018 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą 

elektroniczną na adres: konferencja.cieszyn2018@gmail.com lub pocztą na adres:   

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  

Uniwersytet Śląski  

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie 

ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn  

z dopiskiem: Tożsamości regionalne i lokalne – konferencja 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tekstu do publikacji oraz dalszych 

czynności formalnych zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji pod adresem: 

konferencja.cieszyn2018@gmail.com lub telefonicznie: dr Grzegorz Błahut tel. 605 515 032;  

dr Grzegorz Odoj  tel. 502 527 949. 

 

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa.  
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