2017 m. gruodžio 1–2 d. kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
MODERNYBĖS IR TRADICIJOS SAMPYNA:

SURINKIMININKŲ JUDĖJIMAS MAŽOJOJE LIETUVOJE
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
Konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam daugiau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.
Konferencijos rengėjai kviečia humanitarinių, sociologijos, muzikologijos ir kitų mokslo sričių tyrėjus kompleksiškai ir tarpdalykiškai pažvelgti į XIX amžiuje plačiai paplitusią ir XX amžiaus pirmoje pusėje gyvybingą religinę bendruomenę – surinkimus – Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių procesų, socialinių ir kultūrinių
pokyčių kontekste, panagrinėti surinkimininkų religinių raštų ypatumus, surinkimininkų literatūrinę ir muzikinę raišką, atskleisti jų pasaulėjautos ir pasaulėvokos
bruožus, įvertinti surinkimininkų judėjimo poveikį moderniosios XIX amžiaus visuomenės raidai.
Kviečiame pranešimus parengti šiomis temomis:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

XVIII a. pabaigos – XIX amžiaus modernizacijos procesai ir religiniai bendruomeniniai judėjimai (liet. surinkimai, vok. Gemeinschafstbewegung, len. gromadkarstwo) Europoje
Surinkimų ištakos, raidos ypatumai ir pietizmo idėjų recepcija
Mažosios Lietuvos spaustuvės ir surinkimininkų literatūros proveržis XIX amžiuje
Surinkimininkų literatūros savitumas
Surinkimininkų giesmynų ir pastoracinių veikalų kalbos tradiciškumas ir kaita
Bendruomenės ir individo santykis: pasauliečių pamokslininkų (sakytojų) vaidmuo ir reikšmė surinkimininkų judėjimui
Surinkimininkai ir oficialioji liuteronų evangelikų Bažnyčia
Surinkimininkų buities estetika
Surinkimininkų ir lietuvių draugijų Mažojoje Lietuvoje santykiai
Surinkimininkų vaidmuo misijų draugijose Mažojoje Lietuvoje
Surinkimų tema XX–XXI amžiaus literatūriniuose kontekstuose
Surinkimininkai ir kultūrinės atminties apraiškos XXI amžiuje

Konferencijos vieta: P. Vileišio g. 5, Vilnius
Konferencijos data: 2017 m. gruodžio 1–2 d.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių
Pranešimams skirtas laikas: 20 min.
Maloniai kviečiame tezes (iki 300 žodžių) siųsti iki rugsėjo 22 dienos el. paštu:
liugiene.inga@gmail.com (dr. Inga Strungytė-Liugienė)

CALL FOR PAPERS. International Conference
THE INTERTWINING OF MODERNITY AND TRADITION: THE
FELLOWSHIP MOVEMENT IN LITHUANIA MINOR
1–2 December, 2017
Institute of Lithuanian Language, Vilnius
The purpose of the conference is to commemorate the 500th anniversary of the
Reformation. Special attention will be given to a peculiar phenomenon originating
from Protestant environment and having existed for more than 200 years, the Fellowship Movement (Lith. surinkimai).
The organizers of the conference are inviting the researchers working in the
field of humanities, sociology, musicology and other areas of research to provide
their views, in an integrated and interdisciplinary way, on the religious community
that has been widespread in the 19th Century and still viable in the first half of the 20th
Century, i.e. Fellowship Movement, taking into account the historical processes, social and cultural changes in Western Europe and East Prussia, to examine the characteristics of religious writings of the Fellowship Movement, their literary and musical
expression, to reveal the features of their worldview and world perception, and to
assess the impact of the Fellowship Movement to the development of modern society
in the 19th Century.
We kindly invite you to prepare the papers on these topics:
o The processes of modernization and religious communal movements (Lith. surinkimai, Germ. Gemeinschafstbewegung, Pol. gromadkarstwo) in the end of the
18th Century and in the 19th Century
o The origins of religious assemblies, the features of their development, and the
reception of Pietism ideas
o The printing houses in Lithuania Minor and the flourishing of literature of the
Fellowship Movement in the 19th Century
o The distinctiveness of literature of the Fellowship Movement
o The traditionalism and the changing of the language of hymn books and pastoral writings of the Fellowship Movement
o The relationship between the community and the individual: the role and the
importance of lay preachers (sakytojai) to the Fellowship Movement
o The Fellowship Movement and the official Evangelical Lutheran Church
o Domestic aesthetics of the Fellowship Movement
o The relationship of the Fellowship Movement and Lithuanian societies in
Lithuania Minor
o The role of the Fellowship Movement in missionary societies in Lithuania Minor
o The topics of religious assemblies in the literary contexts of the 20th and 21st
Century
o The Fellowship Movement and the manifestations of cultural memory in the
21st Century

Location : Institute of Lithuanian Language, P. Vileišio g. 5, Vilnius
Languages of the conference: Lithuanian, English, German
Duration of talk: 20 minutes
We kindly ask to submit the abstracts (maximum 300 words) by September 22 to the
following email address: liugiene.inga@gmail.com

Organizacinis komitetas / Organising Committee
Inga Strungytė-Liugienė, Dr (Chair of the Committee, Institute of Lithuanian Language, Vilnius)
Assoc. Prof. Žavinta Sidabraitė, Dr (Institute of Lithuanian Literature and Folklore,
Vilnius; Klaipėda University, Klaipėda)
Assoc. Prof. Darius Petkūnas, Dr Hab (Klaipėda University, Klaipėda)
Justyna Prusinowska, Dr (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Mindaugas Šinkūnas, Dr (Institute of Lithuanian Language, Vilnius)
Darius Barasa, MA (Klaipėda University, Klaipėda)
Kotryna Rekašiūtė, MA (Institute of Lithuanian Language, Vilnius)

