Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców UAM ma zaszczyt zaprosić studentów i
doktorantów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Przełomy na obszarze
postradzieckim”, która odbędzie się 26 marca 2021 roku. Konferencja ma na celu przyjrzenie
się zagadnieniom związanymi ze wszelkiego rodzaju zmianami, jakie miały miejsce na obecnym
obszarze postradzieckim w XX i XXI wieku – przed powstaniem ZSRR, w trakcie jego istnienia
oraz po jego rozpadzie.
Po 1991 roku we wszystkich 15-tu nowopowstałych republikach dochodziło i nadal dochodzi do
transformacji. Praktycznie każda dziedzina życia została dotknięta i wymagała wewnętrznej
pieriestrojki. Na obszarze postradzieckim doszło do wielu przełomów, które wpłynęły i ciągle
wpływają na kształt tego terenu. Państwa te, każde w inny sposób, doszły do miejsca, w którym
się obecnie znajdują. W historii każdego z nich można dostrzec specyfikę ich mieszkańców w
przemianach gospodarczych, politycznych, tożsamościowych, językowych i innych.
Zagadnienia wokół których powinny koncentrować się nadsyłane zgłoszenia obejmują między
innymi:


przełomowe momenty w dziejach religii i wyznań;



transformacje ustrojowe, przewroty, rewolucje;



przemiany społeczno-kulturowe;



wpływ wybitnych jednostek na przyszłość.

Organizatorzy pragną, aby tematyka wystąpień miała charakter interdyscyplinarny, w związku z
czym mile widziane będą spojrzenia z perspektywy badaczy historii, politologii, ekonomii,
socjologii, filologii, religioznawstwa.
Przykładowa tematyka referatów:
 uzyskanie autokefalii przez Kościół Prawosławny Ukrainy;
 przemiany społeczne na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 roku;
 Tulipanowa rewolucja w Kirgistanie;
 transformacja ustrojowa w państwach Azji Środkowej;
 „dostęp do Internetu jest prawem człowieka” – rozwój technologiczny w Estonii;

 konflikt w Górskim Karabachu w 2020 r. – zmiana, czy zachowanie status quo?;
 taraszkiewica i narkamaŭka – zmiany w przestrzeni języka.
Przewidywany czas trwania wygłaszanych referatów: 15 minut.
Konferencja z racji formuły online (za pomocą platformy MS Teams) jest bezpłatna.
Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.
Termin nadsyłania abstraktów: 7.03.2021.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/uHqbHyhHTZgmeKux9
Organizatorzy zapewniają certyfikat uczestnictwa w konferencji.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia (https://fb.me/e/1vb5IGyM6) oraz
fanpage’u

Studenckiego

Koła

Naukowego

(https://www.facebook.com/KoloNaukoweIWUAM).

Kontakt: konferencjawschodo@gmail.com
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