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Co buduje region i jego tożsamość? Jak na tę część kraju i losy mieszkańców wpływa jego pograniczny
charakter oraz różnorodność kultur, języków czy religii? Okazją do dyskusji na ten temat będzie spotkanie w
Krasnogrudzie. Naukowe dyskusje rozpoczęły się w środę i potrwają do soboty (2730.05)

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Różnorodność kultur, języków, religii, narodowości i pograniczny charakter regionu to z jednej strony ogromne
bogactwo, z drugiej  wyzwanie, które na co dzień każe mieszkańcom mierzyć się z doświadczeniem granicy między
swoim i obcym, z koniecznością dokonywania wyborów, samookreślania się w relacji z innymi ludźmi.
Tak na położenie województwa podlaskiego patrzą naukowcy, ale i zapewne sami mieszkańcy. O złożonych
tożsamościach i o transgraniczności ludzkich biografii zapisanych w literaturze rozmawiają naukowcy z całego kraju
(literaturoznawcy, socjologowie, historycy) podczas konferencji "Region a tożsamości transgraniczne. Białystok  Sejny 
Krasnogruda".
 Tutaj, na Podlasiu, i w wielu innych miejscach współczesnego świata, skłaniającego do podróży i migracji, musimy
oswoić granicę, ułożyć z nią sobie życie. Region pograniczny staje się, więc modelowym miejscem ponowoczesnej
cywilizacji i kontaktuje nas z jej typowymi, globalnymi problemami  mówi dr hab. Danuta Zawadzka z Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Naukowe spotkanie odbywa się w dniach 2730 maja. Jego organizatorami są UwB (Zespół Badań Regionalnych,
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny), Komitet Nauk o Literaturze
Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Pogranicze w Sejnach oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Krasnogruda.
Obrady odbywają się na wydziale filologicznym UwB w Białymstoku oraz w Sejnach i Krasnogrudzie. Spotkania są
otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Program konferencji można znaleźć na:
http://ifp.uwb.edu.pl/do kumenty/2015/transgraniczna_program.pdf
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