Mednarodna konferenca

Na vzhod!
LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi
***
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ŠKUC z veseljem najavljata mednarodno
konference o LGBTQ+ književnosti v Vzhodni Evropi, ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2018
v Ljubljani.
Zakaj je Vzhodna Evropa (videti) manj sprejemajoča, kar zadeva seksualno in spolno
nenormativnost? Ali je bilo vedno tako? Kako sta se LGBTQ+ literarna produkcija in literarna
veda razvijali v Vzhodni Evropi? Ali domnevno liberalni Zahod in manj prijazni Vzhod ločuje
nekakšna rožnata zavesa? In kako se to kaže v književnosti?
Kakšno je po več desetletjih razvoja LGBTQ+ literarne vede, ki sicer večinoma resda izhaja z
Zahoda, stanje v Vzhodni Evropi?
Tema konference je LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi, obravnavala pa bo njene
teoretske, kulturne, zgodovinske in druge vidike.
Vabljeni k sodelovanju.

Vabilo za sodelovanje
Vabilo
za
sodelovanje
je
dostopno
na:
http://www.ff.unilj.si/dejavnosti/Konference_posveti in www.skuc.org/lgbt-conference
Kraj
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana

Pomembni datumi
Rok za oddajo povzetkov prispevkov: 31. marec 2018
Obvestilo o uvrstitvi prispevka na konferenco ali o njegovi zavrnitvi: do 30. aprila 2018.
Konferenca: 25.–26. oktober 2018

Kotizacija
Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prevoz in nastanitev
Udeleženke_ci sami pokrijejo stroške za prevoz, nastanitev, hrano idr.
Organizatorji lahko ponudijo znižano ceno nastanitve v hotelu Park (www.hotelpark.si;
enoposteljna soba z zajtrkom: 50 evrov na noč).

Otvoritveni govorec
Z veseljem sporočamo, da bo otvoritveni govorec konference prof. Gregory Woods.
Gregory Woods je profesor emeritus gejevskih in lezbičnih študij na Univerzi Nottingham
Trent, kjer je od 1998 do 2013 vodil gejevske in lezbične študije. Poleg sedmih pesniških zbirk
je napisal tudi več znanstvenih študij, med njimi vplivne monografije Articulate Flesh: Male
Homo-eroticism and Modern Poetry (1987), A History of Gay Literature: The Male
Tradition (1998) in Homintern: How Gay Culture Liberated the Modern World (2016), obširen
pregled LGBTQ+ zgodovine in kulture, ki preči celine, jezike in skoraj celo stoletje, iščoč
odgovor na vprašanje, kako je homoseksualnost soustvarila modernost.

Okvirni program
četrtek, 25. oktober 2018
dopoldan in popoldan: začetek konference, otvoritveni govor, prispevki udeleženk_cev
večer: literarni večer slovenskih LGBTQ+ avtoric_jev (sodelujejo lahko tudi udeleženke_ci
konference)
petek, 26. oktober 2018
dopoldan in popoldan: prispevki udeleženk_cev, zaključek konference
večer: kabaret in zabava v klubu Tiffany, Metelkova mesto
sobota, 27. oktober 2018
dopoldan: vodeni ogled LGBTQ+ Ljubljane
Vsi dogodki so za udeleženke_ce konference brezplačni.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.
Povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, izbor (razširjenih) prispevkov pa bo izšel
tudi kot znanstvena monografija.

Prijava
Po e-pošti, glej kontakte spodaj

Znanstveni in organizacijski odbor
red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani
red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Suzana Tratnik, pisateljica, prevajalka, aktivistka
Brane Mozetič, pisatelj, pesnik, prevajalec, urednik, aktivist
dr. Andrej Zavrl, učitelj, prevajalec

Kontakt
dr. Andrej Zavrl: andrej.zavrl@outlook.com
Brane Mozetič: brane.mozetic@guest.arnes.si

