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Изкуствоведски четения, модул „Старо изкуство“, е посветено на

пътуването като явление и неговото отражение в изкуството и

културата. Организаторите си поставят за цел да привлекат

специалисти от областта на изкуствознанието, историята,

културологията, богословието, сравнителното езикознание,

фолклора и други колеги хуманитаристи, които да представят

доклади върху различни аспекти на пътуването и връзката му с

материалната култура и изкуство. Акцент ще се поставя върху

пътуването и отношението му с изкуството от Античността до края

на ΧΙΧ век.

Основните теми, които очертават тематичния обхват на

конференцията, са:



- Пътуването в античната и християнската иконография;

- Поклоннически пътувания и изкуство;

- Култура на пътуването и изкуство (средства за придвижване,

маршрути, облекло, багаж, сувенири, дарове и др.);

- Пътуващи монаси (таксидиоти) и изкуство;

- Текстове за пътувания и изкуство (пътеписи, мемоари,

приписки);

- Пътувания на творци и на произведения на изкуството;

- Графити, бележки и подписи на пътуващи върху артефакти;

- Значими археологически пътувания и експедиции на учени,

бележки, фотографии и данни от архивни колекции;

- Пътуването като обмен на идеи, като пресечна точка на

различни културни и религиозни традиции и пр.

В допълнение, участниците могат да изследват статута на

пътуващия и пътуването в културата на Изтока и Запада, както

обектите на интензивно посещение, свързани с религиозното или

светското изкуство. Учени, работещи върху подобна проблематика

извън областта на изкуствознанието, също могат да подават заявки

за доклади. 10% от участниците трябва да са млади изследователи,

post‐docs и докторанти. Работни езици на конференцията са

английски и български, но в сборника от конференцията ще се

публикуват текстове и на френски и немски език.

Предстои кандидатстване за финансиране на конференцията

през 2019 г. Вероятно е да се осигурят нощувки на някои от

одобрените участници. Моля изпратете резюмета на английски или

български език от 300‐500 думи с ясно откроена връзка с темата на

конференцията и кратко CV на a_shoyleva@abv.bg. Резюметата и

автобиографиите са задължителни за всички колеги, тъй като са

необходими за кандидатстването за финансиране. Формата на

научна биография можете да изтеглите оттук:

https://www.fni.bg/?q=node/527
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Важни дати:

01.09.2019 г. – краен срок за подаване на резюмета и

автобиографии;

15.10.2019 г. – информиране на потенциалните участници за

резултата от подадените заявки;

01.03.2020 г. – краен срок за изработване на програмата на

конференцията.


