
 

Інститут слов’янської філології 
Вроцлавського університету 

 
має честь запросити 

до участі в ХІI Міжнародній славістичній літературознавчій конференції, яка відбудеться  
11–12 травня 2017 року у Вроцлаві. В рамках циклу „ВЕЛИКІ ТЕМИ КУЛЬТУРИ 
В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ” пропонуємо тему 

ТАНАТОС 
Думка про смерть – це, без сумніву, один із найсильніших стимулів людської діяльності. 

Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет говорив, що вся культура і мистецтво були створені для 
того, щоб подолати страх смерті. Кожна думка про життя завжди включає ідею його неминучого 
завершення. Думка про смерть – це імпульс, який спонукає людину замислитися над проблемою 
сенсу життя, змушує відійти від повсякдення і звернутися до суті свого власного існування.  

З огляду на неминучість кінця існування, людина усвідомлює свою неготовність до смерті. 
Смерть – невідома, тому що людина не може отримати попереднього знання про неї чи пережити 
її. Незважаючи на це, а можливо, через це думка про смерть так часто зʼявляється в художній 
творчості, зокрема в літературі, всіх культур. 

Мета конференції: представити тему смерті в словʼянських літературах в різних періодах 
історії літератури і їх культурних парадигмах. 
Пропонуємо такі питання для обговорення:  

– філософські, культурні, релігійні, соціальні, психологічні аспекти смерті та їх відображення 
в літературі; 

– смерть, а також проходження кінця життя; ставлення до смерті в різних епохах і культурах; 
– психологічні, культурні, філософські та релігійні аспекти самогубства в літературі;  
– заперечення смерті: поняття безсмертя – воскресіння, реінкарнація; загробне життя  
– похоронні обряди і традиції, їх символіка, релігійні, психологічні та соціальні функції;  
– смерть/вмирання і естетика та поетика літературного твору. 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики 
конференції.  



Для участі в конференції необхідно до 15 грудня 2016 року подати електронною поштою заявку 
(форма додається) на адресу: 

 богемістика: thanatos.2017.cz@gmail.com  русистика:  thanatos.2017.ru@gmail.com  південна славістика:   thanatos.2017.konf@gmail.com  україністика:  thanatos.2017.ua@gmail.com 
Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про 
внесення їх до програми не пізніше 15 січня 2017 року.  
Робочі мови конференції: словʼянські мови  
Реєстраційний внесок – 400 PLN/ 100 EUR. Інформація про можливості проживання і сплату 
реєстраційного внеску будуть оголошені пізніше. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі „Slavica Wratislaviensia” (Index Copernicus, 
Міністерство науки та вищої освіти Польщі – 13 pkt.) 
Ми просимо учасників самостійно покривати свої витрати на проїзд, проживання і харчування.  

З повагою 
Організаційний комітет Голова оргкомітету  
Канд. фил. наук Гордана Дурдев-Малкевич докт. філ. наук Ельжбєта Тишковська-Каспжак 
Канд. фил. наук Йоанна Кула 
Канд. фил. наук Матеуш Свєтліцкі 
Канд. фил. наук Дорота Жигадло-Чопник 


