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Szanowni Państwo, 
 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim 
interdyscyplinarnym seminarium naukowym 
 

Kultura, język i literatura ludowa 
Mazowsza i Podlasia – dawniej i dziś 

 
Seminarium odbędzie się 22 września 2017 roku (piątek). 

 
Miejscem obrad będzie Sala Teatralna Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mordach (ul. Parkowa 9). 
 
 
Na seminarium naukowym pragniemy zająć się zagadnieniami szeroko pojętej 
kultury ludowej Mazowsza i Podlasia, literatury ludowej z tego obszaru oraz 
kwestiami językoznawczymi. Będziemy się zastanawiali także nad spuścizną kultur 
tradycyjnych Mazowsza i Podlasia, transformacjami (przekształceniami  
i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich 
występowania. Ważna będzie też problematyka związana z kulturami tradycyjnymi, 
zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. 
 
Do udziału w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu naukowym zapraszamy 
specjalistów i badaczy różnych tekstów kultury: folklorystów, etnografów, 
literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, antropologów, przedstawicieli 
nauk społecznych i innych entuzjastów powyższej tematyki. 
 
Seminarium naukowe jest jednym z działań projektu Bliżej kultury ludowej 
Mazowsza i Podlasia, które jest realizowane w bieżącym roku w ramach programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.  Kultura ludowa i tradycyjna.  
Z tego względu od uczestników seminarium nie pobieramy żadnej opłaty 
wpisowej (seminaryjnej).  
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W związku z tym, że zadanie Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia jest 
realizowane do 15 grudnia 2017 r., publikację poseminaryjną musimy wydać  
na początku tego miesiąca. Z tego powodu termin nadsyłania tekstów do druku 
mija z dniem 23 października 2017 r. Następnie wszystkie nadesłane w terminie 
teksty uczestników, którzy wzięli udział w seminarium, zostaną przekazane do 
recenzji. 
 
Dla uczestników seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz drobny poczęstunek,  
a tuż przed Świętami Bożego Narodzenia egzemplarz poseminaryjny. 
 
Informacje dotyczące dojazdu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 
przesyłamy w oddzielnym załączniku. 
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączniku) prosimy wysyłać do 15 września 
2017 r. na adres: 
osrodekkultury@poczta.onet.pl lub lukasz.wawryniuk@gmail.com . 
 
Potwierdzenia zakwalifikowania do seminarium prześlemy najpóźniej do dnia 19 
września 2017 r. 
 

Serdecznie zapraszamy. 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Mgr Łukasz A. Wawryniuk 
– Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, 

autor i koordynator projektu Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia 
 
 

Prof. UPH dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 
– Dyrektor Instytutu  
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Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
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