Szanowni Państwo,
W ramach XVIII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach organizowana jest
konferencja naukowa pod tytułem: „Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego
Księstwa Litewskiego”. Spotkanie naukowe zaplanowane jest na 26-27 sierpnia 2016
roku w gościnnych progach Białostockiego Muzeum Wsi, który jest również
współorganizatorem wraz z Podlaskim Oddziałem Związku Tatarów RP. Konferencja
może odbyć się dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Tytułem tegorocznego spotkania są miejsca pamięci. Chcielibyśmy skupić się nad
rozważaniem, które miejsca na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego są
lub mogą być wspólnym dziedzictwem Tatarów. Naszym zamierzeniem jest również,
aby spotkanie to, po raz kolejny stało się forum do dyskusji i prezentacji szerokiego
spektrum badawczego, stąd też nie chcemy ograniczać referentów do prezentacji
tematów związanych z wąsko rozumianym terminem „miejsca”- jako fizycznej
przestrzeni. Przestrzenią taką w jest z pewnością heraldyka, genealogia, a z nimi
związana biografistyka czy szerzej literaturoznawstwo. Ważnym elementem pamięci
wspólnej są rękopiśmienne księgi religijne, na kartach których utrwalono nie tylko
kwestie bezpośrednio związane z religią. Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby na
spotkaniu zaprezentowana została problematyka miejsca jako nośnika pamięci; istoty
współczesnego rozumienia miejsc wspólnych dla Tatarów funkcjonujących w różnych
obecnie państwach. W czasie tegorocznej konferencji mamy nadzieję poruszyć również
temat zbiorowych miejsc pamięci o naszych przodkach – mizary, których badanie w
ostatnich latach zostało nieco zarzucone przez badaczy. Mamy nadzieję, że tegoroczna
konferencja będzie równie ciekawa i owocna za sprawą Państwa wystąpień.
Wstęp na salę obrad jest otwarty i wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy. Po prezentacji referatów przewidziany jest panel dyskusyjny do której
serdecznie zapraszamy nie tylko referentów. Liczymy, że tak szeroko sformułowany
temat konferencji będzie przyczynkiem do głębokiej refleksji i merytorycznej dyskusji
nad nowymi tematami badawczymi kultury, tradycji i historii Tatarów. Językiem
konferencji będą polski, rosyjski, angielski.
Owocem konferencji będzie recenzowana monografia. W związku z tym bardzo
prosimy o dyscyplinę i przesłanie na adres konopackia@wp.pl referatów do 15 września
2016 roku. Wymogi redakcyjne: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, przypisy
dolne, streszczenie po angielsku.

