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W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku Jacob Presser ukuł pojęcie egodokumentu jako tekstu 
przynależącego do piśmiennictwa sfery prywatnej, tworzonego zwykle w pierwszej osobie, a opisują-
cego przeżycia, refleksje, zajęcia i troski piszącego. Źródła te pozwalają zgłębić m.in. poczucie toż-
samości, mentalność i świat wartości zarówno poszczególnych ludzi, jak też reprezentowanych przez 
nich grup społecznych. 

 
Piśmiennictwo przestrzeni prywatnej stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania 

wielu uczonych. Wykorzystując autobiograficzną naturę egodokumentów, organizatorzy konferencji 
chcą spojrzeć na kulturę społeczności tradycyjnych oraz współczesną kulturę popularną, rodzimą 
i zagraniczną, wyłaniającą się z samoświadectw (m.in. dzienników, pamiętników, korespondencji, 
ksiąg rękopiśmiennych, testamentów, ale też dzienników internetowych, blogów, vlogów, itp.). Do-
browolny, prywatny czy – w wypadku internetowych form – prywatno-publiczny charakter egodoku-
mentów pozwala przyjrzeć się życiu intymnemu samego autora, jego zainteresowaniom, postrzeganiu 
społeczeństwa, rodziny, kraju czy grupy społecznej, odgrywanej w nich roli, ale także stanowi odbicie 
umysłowości epoki i kultury, w której autorowi przyszło żyć. 

 
Wobec tego mamy zaszczyt zaprosić kulturoznawców, folklorystów, historyków, literaturo-

znawców, etnologów, muzealników, socjologów oraz wszystkich zainteresowanych, których badania 
oscylują wokół piśmiennictwa autobiograficznego, do udziału w dyskusji poświęconej zwłaszcza na-
stępującym zagadnieniom: 

 światopogląd tradycyjny, współczesna wiedza i myślenie potoczne; 
 systemy wartości, aksjologia, indywidualne interpretacje i oceny świata; 
 „ja” wobec „innych”, rodzina, identyfikacja z grupą; 
 milczenie i przemilczanie, autocenzura; 
 metodologia pracy z egodokumentami, gatunki samoświadectw, folklor, oral history; 
 publiczny, prywatny, półprywatny charakter narracji; 
 kultura materialna w egodokumentach. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 2–3 czerwca 2016 r. w Collegium Maius, ul. Fosa Staro-
miejska 3 w Toruniu. Zgłoszenia wraz z propozycją tematu i krótkim abstraktem (do 2000 znaków) 
prosimy kierować pod adres miedzy.slowami.egodokumenty@gmail.com do 15 marca 2016 r. 
W wypadku dużej liczby propozycji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. 
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W jej ramach organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne 
i wyżywienie. Informacje o zakwalifikowaniu referatów, jak też szczegółowe informacje organizacyj-
ne zostaną rozesłane do połowy kwietnia 2016 roku. Przewidujemy publikację pokonferencyjną. 
 

Komitet organizacyjny 
 

dr Adrian Mianecki 
mgr Łukasz Wróbel 

lic. Gabriela Brygman 

ZAKŁAD FOLKLORYSTYKI 
I LITERATURY POPULARNEJ 

KATEDRA KULTUROZNAWSTWA UMK 

KOŁO 
NAUKOWE 
FOLKLORYSTÓW UMK 


