
Zastępca ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda zaznaczyła, że temat zachowania tożsamości na
Wileńszczyźnie jest niezwykle istotny Fot. Marian Paluszkiewicz
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Po 4-letniej
przerwie, w
Wilnie, w odbywa
się dwudniowa
konferencja
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
„Tożsamość na
styku kultur”,
która rozpoczęła
się 16
października. 
Jest to już trzecia
edycja spotkań
przedstawicieli
środowisk
akademickich. 
Tym razem do
naszej stolicy
przybyli goście z
Czech, Niemiec,
Polski, Ukrainy
oraz Wielkiej
Brytanii.

Zebranych
przywitała
prorektor
Uniwersytetu
Edukologicznego
prof. dr Vilija
Salienė. Prorektor
podczas swego
przemówienia zwróciła uwagę na to, że globalizacja może stać się przeszkodą dla człowieka w
zrozumieniu własnej tożsamości. — Temat tegorocznego spotkania jest niezwykle aktualny. W
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Przewodniczącymi pierwszej części konferencji byli prof. Alicja
Nagórko oraz prof. Piotr Borek Fot. Marian Paluszkiewicz

zglobalizowanym bowiem świecie, aby zachować własną tożsamość — dotyczy to szczególnie małych
kultur — trzeba bardzo się postarać. W dobie obecnej człowiek może bardzo łatwo zagubić się i po
prostu przestać pojmować, na czym polega jego tożsamość — powiedziała prof. dr Vilija Salienė.

Konferencja odbywająca się na Litewskim
Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie oraz
w Muzeum Władysława Syrokomli w
Borejkowszczyźnie jest kontynuacją
problematyki zapoczątkowanej podczas
poprzednich spotkań naukowych. Tematyka
konferencji dotyczy tożsamości nie tylko w
wymiarze regionalnym, ale i w wymiarze
globalnym, co w dobie obecnej jest
szczególnie aktualne. Ten wątek w swoim
przemówieniu poruszyła zastępca
ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda: ―
Rozmowy na temat tożsamości to jest wyjście
naprzeciw pewnej potrzeby. Ta kwestia tutaj,
na Litwie i Wilnie, jest niezwykle istotna ze
względu na złożoność historii i tematu.

Reklama

Zebranych przywitał też prof. Piotr Borek z
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. ―
Cieszę się, że dana nam jest możliwość
kontynuować tutaj wieloletnią współpracę.
Mam nadzieję, że owoce naszej współpracy
wyjdą poza mury tej uczelni i ta konferencja się zakończy nie tylko wydaniem materiałów, ale też
większymi projektami w przyszłości ― powiedział prof. Piotr Borek, który m. in. dzisiaj w Muzeum
Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie przedstawi temat tożsamości etnicznej Romów w Polsce
na podstawie badań polskiego poety, znawcy folkloru żydowskiego i cygańskiego Jerzego
Ficowskiego.

Spektrum tegorocznych tematów jest bardzo szerokie: wielo- i międzykulturowość, przejawy
tożsamości w biografiach pisarzy i w dziełach literackich, dialog międzykulturowy w procesie edukacji i
kształtowania tożsamości, słownictwo uczniów szkół polskich na Litwie jako składnik kształtującej się
tożsamości,  dziedzictwo kulturowe i tradycje w literaturze pogranicza, nazwy firm i sklepów w Wilnie i
in. Natomiast pierwszy przedstawiony podczas konferencji referat poświęcony był wybitnemu
Polakowi, nobliście Czesławowi Miłoszowi.

― W jednym z wywiadów na pytanie, jakie ludzkie cechy ceni najbardziej, Miłosz odpowiedział:
„otwartość, lekkomyślność i wielkoduszność”. Taki pogląd jest charakterystyczny dla ludzi pogranicza,
jeśli pogranicze rozumiemy jako trudną do określenia przestrzeń pewnej wspólnoty ludzi wyznającej
odmienne wartości. W tym sensie „pogranicze” jest rodzajem świadomości społecznej umieszczającej
nas w sferze kultury — mówiła prof. dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka z Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy cieszą się, że zainteresowanie konferencją jest duże, chociaż przyznają, że jest to też
dosyć trudne przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym. Przed 4 laty do udziału w spotkaniu
organizowanym przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu
Edukologicznego, zgłosiło się około 60 naukowców z ponad 8 krajów. Tym razem, co prawda, do Wilna
przybyło nieco mniej przedstawicieli środowisk akademickich, jednak ich grono było również liczne —
blisko 40 naukowców z 6 państw. Tegoroczną konferencję organizują: Centrum Języka Polskiego,
Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.



W tegorocznej konferencji udział bierze blisko 40 przedstawicieli

środowisk akademickich z 6 krajów Fot. Marian Paluszkiewicz
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