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__wydział humanistyczny
__Instytut filologii polskiej
_Nowy regionalizm w badaniach literackich
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
CENTRA – PERYFERIE W LITERATURZE POLSKIEJ XX
i XXI WIEKU
Na konferencji spotkali się przedstawiciele ośrodków akademickich z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Słupska, Katowic,
Słubic, Szczecina, Białegostoku, Poznania, Kalisza, Gorzowa
Wielkopolskiego, Olsztyna i – wreszcie – Zielonej Góry. Słownik nowego regionalizmu został wzbogacony podczas obrad
o nowe ujęcia i problemy, które pojawiły się w ramach 31 wystąpień, a które dotyczyły m.in. strategii emancypacyjnych,
uporządkowania zagadnień starego i nowego regionalizmu,
geopoetyki prowincji, współczesnej tożsamości regionalnej

__Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Bruno Schulz Festiwal
brunoschulz.dybook.pl (fot: Piotr Pflegel/EMG)

W dniach od 16 do 19 października br. we Wrocławiu
w gmachu Instytutu Filologii Polskiej odbyła się trzecia
już konferencja organizowana w ramach teoretycznoliterackiego projektu badawczego ph. Nowy regionalizm
w badaniach literackich, realizowanego pod patronatem
Komitetu Nauk o Literaturze PAN, a kierowanego przez
dr hab. Małgorzatę Mikołajczak, prof. UZ.
Tym razem prelekcje wpisały się w temat Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Organizatorem
konferencji był Instytut Filologii Polskiej i Śląska Pracownia

Regionalistyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Nauk
o Literaturze PAN, a także Instytut Slawistyki z Uniwersytetu
w Lipsku. Spotkanie wsparli organizatorzy Bruno Schulz Festiwal (w którego program wpisana była konferencja).
Z Zielonej Góry do Wrocławia wybrała się grupa naukowców w składzie: Małgorzata Mikołajczak oraz dwie doktorantki z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej - Mirosława Szott i Kamila Gieba. Zielonogórskie badaczki od
stycznia tego roku realizują grant Narodowego Centrum
Nauki Regionalizm w badaniach literackich. Harmonogram
grantu obejmuje m.in. kilka spotkań badawczych, pierwsze z nich odbyło się właśnie w stolicy Dolnego Śląska.
Spotkanie drugie, planowane w Białymstoku, dotyczyć będzie tematyki transgranicznej. Grant ministerialny, który
zdobyła Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną kontynuuje cykl spotkań literaturoznawców reprezentujących
uczelnie z całego kraju, a jego zaczynem była pierwsza
konferencja zorganizowana w 2012 r. właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim.
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jako wyniku polityki centro-peryferyjnej dwudziestolecia
międzywojennego, literatury ludowej w ujęciu historycznoliterackim, dyskursu niepamięci, decentralizacji Europy,
półperyferii, policentryczności życia literackiego, zagadnień
„innego” i „obcego” w literaturze lokalnej. Za pomocą klucza
geopoetyki i postkolonializmu interpretowano twórczość Julii
Hartwig, Andrzeja Stasiuka, Ireny Dowgielewicz, Edwarda Redlińskiego, Eugeniusza Paukszty, Erwina Kruka, Wita Szostaka,
Przemysława Owczarka, czy popularnych w literaturze reportażowej tekstów Ziemowita Szczerka i Wojciecha Tochmana.
Referaty ułożyły się w przejrzysty klucz metodologiczny,
który zogniskował poruszane zagadnienia wokół myśli Kennetha White’a i Edwarda Saida. I tak oto z jednej strony język
wystąpień dotyczył immanentnej lektury tekstów literackich
(Zbigniew Chojnowski, Jerzy Madejski, Elżbieta Konończuk,
Jan Galant, Elżbieta Dutka, Mirosława Szott), a z drugiej strony zagadnień postkolonialnych, w której literatura staje się
świadectwem określonego porządku społecznego i politycznego (Małgorzata Mikołajczak, Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka i Kinga Siewior, Arkadiusz Kalin, Kamila Gieba, Katarzy-
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hasło zielona kraina nowoczesnych technologii.
Działania Zarządu Województwa koncentrują się na programowaniu przyszłości, tworzeniu dokumentów strategicznych, polityki regionalnej i makroregionalnej. Nie wystarczy mieć cel – trzeba być zdolnym go osiągnąć. Elżbieta
Polak założenia te wyraziła w krótkich słowach: Mamy cel,
mamy plan, mamy kasę. Żyjemy w złotych czasach.
Podstawą jest budowanie regionu konkurencyjnego,
zrównoważonego terytorialnie i społecznie. Istotnym
elementem jest rozwój infrastruktury drogowej, na którą w latach 2011-2014 wydano 529 mln zł (69 projektów
drogowych i 6 obwodnic). Sztandarami lubuskich dróg są
odcinki trasy S3 – Symbol dobrej współpracy regionów i autostrady A2 – Lubuskie jest po drodze. Wizytówką województwa jest „Przystanek Woodstock”.
Pani Marszałek zaprezentowała szereg projektów, które
będą realizowane w najbliższych latach:
_rozbudowa systemu drogowego i budowa mostów w Milsku, Kostrzynie nad Odrą i w Krośnie Odrzańskim,
_infrastruktura kolejowa – w latach 2003-2013 zakupiono 15 szynobusów, w tym 4 do obsługi tras Zielona Góra-Berlin i Gorzów Wlkp.-Berlin,
_port lotniczy w Babimoście,
_lubuskie liderem w budowaniu szerokopasmowego Internetu.
Ważnym elementem polityki zarządu województwa jest
wspieranie szkolnictwa wyższego i przekazywanie środków
lubuskim uczelniom: Uniwersytetowi Zielonogórskiemu,
Janusz Łastowiecki PWSZ w Sulechowie, PWSZ w Gorzowie Wlkp. i Łużyckiej
Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach.
Odrębną częścią wydarzenia były pytania z sali. Zebranych interesowała kwestia stypendiów unijnych dla
_Marszałek E. Polak gościem Forum Politycznego

__fot. z wydziału

na Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka). Te dwie filozofie
myślenia o literaturze regionalnej zostały uzupełnione o referaty wychylone w stronę recepcji tekstów dziennikarskich
(Joanna Szydłowska, Elżbieta Dąbrowicz). Okazało się też, że
problematyka centralno-peryferyjna może mieć swoje źródło
w eko-literaturze spod szyldu badań animal studies (Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz) a także w metodologii feministycznej
(Ksymena Filipowicz-Tokarska).
Konferencja wpisana była w program Bruno Schulz Festiwal,
w ramach którego znalazły się takie wydarzenia jak gala finałowa Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, spotkanie autorskie z pisarzami nominowanymi do tejże nagrody,
slam poetycki, dyskusje panelowe czy koncert zespołu Jurija
Andruchowycza z towarzyszeniem Karbido.
Problematyka centro-peryferyjna pozwoliła wyodrębnić
nowe narzędzia i wzbogacić dokonania dotychczasowych
dwóch konferencji (zielonogórskiej i słupskiej), a przede
wszystkim ugruntować badania noworegionalne (wcześniejsze
rozważania dotyczyły wyznaczenia zarysu perspektyw badawczych i konkretyzacji zjawiska geografii wyobrażonej). Zdaje się, że trzecia już konferencja z cyklu Nowy regionalizm
w badaniach literackich wprowadziła badaczy na ściślejsze
tory teoretycznej konceptualizacji. Biorąc pod uwagę te okoliczności należy w grancie otrzymanym przez ośrodek zielonogórski widzieć szansę rozwojową zarówno dla lubuskiej szkoły
noworegionalnej, jak i dla badań nad nowym regionalizmem,
które rekonceptualizują regionalizm w perspektywie nowych
orientacji teoretycznoliterackich.

27 października 2014 r. gościem pierwszego w nowym
roku akademickim „Forum Politycznego” była marszałek
województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Tematem wystąpienia była rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionu. Wystąpieniu przyświecało kilkukrotnie powtarzane

wydział Matematyki, Informatyki i ekonometrii
_Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście
filadelfiskiej
Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory zostało włączone

doktorantów, równego podziału środków między północą
i południem województwa, stosunki transgraniczne i wyjaśnienie problemu internetu szerokopasmowego oferowanego w województwie.
Piotr Pochyły

do prestiżowej listy czasopism: Journal Citation Reports
(tzw. lista filadelfijska) licząc od tomu 32 (1) 2012. Należy pokreślić, że Discussiones Mathematicae Graph Theory
znalazło się w grupie siedmiu polskich czasopism matematycznych znajdujących się aktualnie na liście Journal
Citation Reports, z których aż cztery: Acta Mathematica,
Studia Mathematicae, Fundamenta Mathematicae i Annales
Polonici Mathematici są czasopismami Instytutu Matematycznego PAN, Studia Logica wydawane jest przez Springera a Topological Methods in Nonlinear Analysis jest czaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 9-1 |220-221|
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