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mają zaszczyt zaprosić do udziału w trzeciej 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu 

 

Oświecenie „nieoświecone” 

zatytułowanej 

Poza normą i modą, 

 

 która odbędzie się  

27–28 listopada 2019 

w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie 

 

 

 

 

 

   

Patronat: 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  



Celem konferencji jest uchwycenie, opisanie, usyntetyzowanie kulturowych zjawisk 

rozwijających się poza głównym obiegiem czy nurtem oświecenia. Należy tu zwrócić uwagę na 

szeroko rozumiane pamiętnikarstwo, epistolografię czy literaturę trzeciego obiegu, wraz z jej 

różnorodnymi przejawami, jak na przykład poezja okolicznościowa, poradnictwo czy literatura 

dewocyjna. Poza tym chcielibyśmy poddać pod rozwagę elementy tradycji mentalnej, jak np. 

symboliczne nacechowanie postaw, wyrażane poprzez strój, kostium, sztukę czy dekorację 

okazjonalną.  

Zapraszamy do dyskusji m.in. o następujących problemach: twórcze sięganie do tradycji poza 

obszarem oświeconych norm i sposobów myślenia; sięganie po obce wzory nienależące 

do oświeconego kanonu z punktu widzenia współczesnej wiedzy o kulturze czy literaturze epoki. 

Interesują nas również przejawy przeciwstawiania się oświeceniowym wzorcom życia społecznego, 

nowym wzorcom obyczajowym i sposobom rozumienia świata i człowieka poddanym 

racjonalistycznej interpretacji. 

 

                                                                          dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN 

                                                                          dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK 

                                                                          dr hab. Filip Wolański, prof. UWr  

 

                                                                           

Termin i miejsce konferencji: 28–29 listopada 2019 r., Instytut Badań Literackich PAN, pałac Staszica, 

ul. Nowy Świat 72, Warszawa 

 

Kierownicy naukowi:  

dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich 

PAN;  

dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej 

UMK;  

dr hab. Filip Wolański, prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Opłata konferencyjna: Kwota 350 zł  

 

Ważne terminy: Zgłoszenia proszę przesyłać do końca kwietnia 2019 r. na adres: 

oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com  

 

 

mailto:oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com


 

Potwierdzenie przyjęcia tematu otrzymają Państwo do końca maja 2019 r.  

Szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z decyzją o akceptacji tematu.  

 

Sekretarz konferencji: mgr Paweł Soliwoda: 

  

kontakt: pawelsoliwoda@op.pl  (519 047 086) 

                oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com  

                agata.rocko@ibl.waw.pl 
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