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Szanowni Państwo,
Instytut  Filologii  Polskiej  i  Lingwistyki  Stosowanej  Uniwersytetu  Przyrodniczo-

Humanistycznego  w  Siedlcach,  jego  Zakład  Polskiej  Literatury  Dawnej,  Tradycji  Kulturowej
i Edytorstwa oraz stowarzyszenie Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka 
Karpińskiego zapraszają do udziału 

w II międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium naukowym
z cyklu Różne odsłony kobiecych światów.

Tym razem tematem dyskusji chcemy uczynić :

Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek”

Seminarium odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2013 roku.
Miejscem obrad będzie sala Rady Wydziału Humanistycznego (ul. Żytnia 39).

Obraz  „niegrzecznej  dziewczynki”  traktujemy  jako  temat  atrakcyjny  i  pojemny 
semantycznie,  wypełniający  szeroką  przestrzeń  kulturową.  Mieszczą  się  w  nim  różne 
wizerunki/odsłony kobiet, które zdradzają objawy odstępstw od obowiązujących norm, sytuują się 
poza kręgiem akceptacji,  poza normą. Żyją więc z dala od ludzi, w izolacji,  są niebezpieczne, 
straszne, budzą niepokój, zmieniają ustalony obraz świata. Będą to zatem: czarownice, wiedźmy, 
znachorki, wariatki, histeryczki, psychicznie chore, szalone, dziwne, dzikie, odmienne, tajemnicze 
i  niestereotypowe…  bohaterki  i  autorki.  Wszystkie  te  określenia  wykluczają  kogoś  ze 
społeczności,  umieszczają  na  marginesie  wspólnoty,  naznaczają,  decydują  o  odrzuceniu  lub 
odsunięciu.  Ukonstytuowane  dzięki  pozycji  normalne  -  nienormalne,  właściwe  –  niewłaściwe 
pozwalają wprowadzać rozróżnienie i wyeliminować siebie ze środowiska, jednocześnie poprzez 
swoją  odmienność  burząc  ustalony  porządek.  "Niegrzeczna  dziewczynka"  żyje  więc  i  działa
w obrębie  własnego świata,  postępuje  według własnej  logiki  oraz czerpie  z  własnej  mądrości
i  własnego oglądu  universum.  Nieposkromiona,  niepohamowana,  odważna,  inna  buduje  nową 
rzeczywistość nadając jej nowy sens i znaczenie.

Do  udziału  w  interdyscyplinarnym  przedsięwzięciu  naukowym  zapraszamy  specjalistów
i  badaczy  różnych  tekstów  kultury:  literaturoznawców,  historyków  sztuki,  językoznawców, 
kulturoznawców, folklorystów, znawców filmu, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych
i innych entuzjastów powyższej tematyki.

Wpisowe dla  uczestników spotkania  wynosi  220 zł  i  obejmuje uroczystą  kolację,  serwis 
kawowy  podczas  obrad  oraz  publikację  materiałów  pokonferencyjnych.  Zakwaterowanie 
uczestnicy seminarium opłacają sami (zob. Informacje dodatkowe).
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Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do  15 listopada 2013 r.  na adres: 
masza1001@wp.pl,  lub  lukasz.wawryniuk@gmail.com.  O  zakwalifikowaniu  się  do  udziału 
poinformujemy Państwa do 20 listopada 2013 r.

Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 30.11.2013 r. 
na konto (z dopiskiem Konferencja o kobiecie):

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

ul. Targowa 7/6, 08-110 Siedlce
Bank: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538

(w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny
Prof. UPH dr hab. Violetta Machnicka                                                   Dr Beata Walęciuk-Dejneka
- Dyrektor Instytutu                                                                                    Mgr Łukasz Wawryniuk
Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach

Prof. UPH dr hab. Antoni Czyż
- Kierownik Zakładu
Polskiej Literatury Dawnej, Tradycji Kulturowej i Edytorstwa
IFPiLS UPH
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