Instytut Europeistyki UJ
Regionalny Ośrodek Debaty Europejskiej
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
zapraszają na międzynarodową konferencję
Europejskie narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku
jako przedmiot politycznych, społecznych
i kulturowych konstrukcji
24-26 września 2015 r. w Krakowie
Konferencje organizowane przez Instytut Europeistyki UJ są interdyscyplinarne. Opisujemy i wyjaśniamy procesy
zachodzące w Europie jako socjologowie, politolodzy, kulturoznawcy, antropolodzy społeczni, historycy, prawnicy,
językoznawcy – by wymienić tylko podstawowe podejścia. Zapraszając Państwa pragniemy podkreślić, że jesteśmy
otwarci na różne perspektywy poznawcze i metodologie.
Głównym tematem naszych konferencji są procesy składające się na społeczne, kulturowe i polityczne oblicza
zmieniającej się Europy, która w połowie drugiej dekady XXI wieku musi sprostać większej liczbie wyzwań
niż wcześniej. Całkiem realne stają się scenariusze dezintegracji Unii Europejskiej. Rodzi to wiele pytań
wymagających poważnego namysłu, wśród których do najważniejszych należą: Czy Zjednoczona Europa w
obecnym kształcie może efektywnie działać? Czy plany dalszej integracji są realne i sensowne – czy też
pozostają projektem na papierze? Jeśli Zjednoczona Europa jest czymś więcej niż papierowym projektem,
gdzie znajduje się i z czego wynika potencjał dalszego jej rozwoju?
Konferencja „Europejskie narracje” będzie okazją do wymiany poglądów na temat wieloaspektowego procesu
transformacji Europy i Unii Europejskiej. Interesują nas zarówno analizy rzeczywistości, jak i to, jak skonstruowane
są typowe odpowiedzi i scenariusze, w obrębie jakiej narracji się mieszczą. Uważamy, że każda reprezentowana
publicznie „europejska narracja” oddaje pewien aspekt rzeczywistości, otwierając się na możliwe interpretacje,
ale również stanowiąc istotną dyskursywnie konstrukcję, która może wywierać realne skutki.
Konferencja rozpocznie się w czwartek (24 IX 2015 r.) o godz. 14.00 w sali im. Michała Bobrzyńskiego, w najstarszej
części Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej wszystkim zainteresowanym zapewniamy możliwość zwiedzenia
uniwersyteckiego muzeum. W pierwszym dniu odbędą się dwie sesje plenarne, a wieczorem uroczysta kolacja. Drugi
dzień przeznaczamy na sesje panelowe i prezentacje tematyczne, tymrazem w siedzibie Instytutu Europeistyki w
Przegorzałach. W trzecim dniu odbędzie się kolejna sesja plenarna oraz zamknięcie konferencji. Po obiedzie osoby
zainteresowane zapraszamy do zwiedzenia historycznych atrakcji w centrum Krakowa.
W konferencji wezmą udział zaproszeni eksperci z uczelni europejskich (jako key-note speakerzy w czasie sesji
plenarnych) oraz osoby zgłaszające się indywidualnie. Przydział do paneli tematycznych zostanie dokonany po
rejestracji wszystkich uczestników. Językami obowiązującymi w czasie konferencji są angielski i polski.
Dotychczas swój udział w konferencji potwierdzili m. in. profesorowie: Zbigniew Czachór (Iniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Thomas Faist (University of Bielefeld), Chris Hann (University of Kent, Max Planck Institute
of Social Anthropology), Jan Kubik (School of Slavonic & East European Studies, University College London), Parick
Lehnes (Interpret Europe), Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński), Maciej Szpunar (Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej), Jan Zielonka (Oxford University).

                  Tematy  i  zagadnienia  konferencji  	
(1) Narracje i typy retoryki integracji / dezintegracji Europy w kontekście kryzysu politycznego
i finansowego – dyskursy przyszłości / przeszłości Unii Europejskiej (w tym narracje: eurosceptyczna,
eurorealistyczna, euroentuzjastyczna, kryzysowa i postkryzysowa, polityczno-instytucjonalna, dynamiki i zmiany
społecznej, państwo-centryczna, federalistyczna, post- i transnarodowa, kosmopolityczna, normatywna, aksjologiczna,
futurystyczna, obywatelska);
(2) procesy zmiany politycznej, społecznej i kulturowej w Europie (europeizacja, jej konteksty i reprezentacje);
(3) Europa Środkowa – konstrukcja rzeczywista, konstrukcja wyobrażona;
(4) europejskie dziedzictwo, jego kulturowa transmisja i konstrukcje;
(5) architektura i dyskursy bezpieczeństwa w Europie (wspólna polityka bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
zagrożeń);
(6) Europejska przestrzeń prawna – kierunki rozwoju, aktualne spory i kontrowersje;
(7) tożsamość europejska na rozdrożu: migracje a kryzys multikulturalizmu;
(8) europejska demokracja, jej podmioty i wyobrażenia – na poziomie: wspólnot obywatelskich, ruchów miejskich i
samorządów, regionów, państw narodowych, europejskiego państwa federalnego, europejskiego
społeczeństwa;
(9) kryzys zaufania społecznego a kryzys politycznej legitymizacji scenariuszy integracyjnych;
(10) ewolucja i dewolucja instytucji europejskich.

                  Abstrakty	
Abstrakty nie dłuższe niż 200 słów powinny zawierać: imię i nazwisko, stopień / tytuł naukowy, dyscyplinę nauki, tytuł
wystąpienia, streszczenie podstawowych tez i wniosków oraz opis zastosowanej metodologii. Prosimy o przysyłanie
zgłoszeń i abstraktów nie później niż do 15 maja 2015 r. na adres europeistyka.konferencja@gmail.com.

                  Zasady  selekcji  zgłoszeń  	
Wszystkie nadesłane propozycje wystąpień zostaną ocenione przez Komitet Organizacyjny, który w
szczególnych wypadkach może poprosić o sprecyzowanie treści, rozwinięcie lub skrócenie zgłoszenia. O
wynikach selekcji zostaną Państwo powiadomieni 1 czerwca 2015. Proszę pamiętać, że wystąpienie
zostanie wpisane w program konferencji pod warunkiem wniesienia opłaty konferencyjnej w terminie do 31
lipca 2015.

                  Opłata  za  konferencję	
Opłata konferencyjna, wynosząca 400 zł od osoby, zostanie przeznaczona na materiału konferencyjne i
promocyjne, poczęstunek w czasie przerw, koszty obiadów, uroczystą kolację w pierwszym dniu
konferencji. Niższą opłatę (300 zł) wnoszą członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz
członkowie The Academic Association for Contemporary European Studies. Opłata nie obejmuje kosztów
zakwaterowania ani kosztów podróży. Uczestnikom konferencji zostanie zaproponowana lista hoteli
atrakcyjnych pod względem lokalizacji i ceny.
Opłaty prosimy wnosić na konto:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Europeistyki / Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bank Pekao SA O/Kraków
numer IBAN rachunku: PL 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669
kod SWIFT: PKOPPLPW
W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz hasło
„Europejskie narracje”.

                    Publikacja    pokonferencyjna	
Zachęcamy do nadsyłania pełnych tekstów wystąpień do 31 października 2015 r. Zostaną one zebrane po
konferencji w celu przygotowania recenzowanej monografii w języku angielskim / polskim.

