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Call for Papers:

Beyond Imagined Uniqueness: 
Nationalisms in Comparative Perspective

An International Conference organized by
American Studies Center, University of Warsaw

May 19-21, 2008

The aim of the conference is to provide a space for an interdisciplinary and 
international conversation about nationalism. Theoretical perspectives, as 
well as case studies from various locations and fi elds – including sociology, 
politics, media studies, literature and the arts – are welcome. We invite 
original papers concerning both the history of nationalism(s) and its vari-
ous present manifestations. Comparative perspectives are encouraged. 

Examples of themes include:

Theories of nationalism and ethnicity• 
Religious contexts of nationalism • 
Hybrid identities • 
Colonialism and postcolonialism• 
Gender, sexuality and the nation • 
Collective memory and the politics of history• 
The idea of the chosen nation • 
Nationalism and civil religion• 
Nationalisms after 1989 • 
Nationalisms and the European Union• 
Anti-Americanism and European identity• 
Minority rights in multi-cultural contexts • 
The visual culture of nationalism• 
Nationalism in age of globalization• 
Transnationism and nationalism• 

Presentations should be limited to 15 – 20 minutes to allow time for discus-
sion. Deadline for submission of abstracts (up to 500 words): February 29, 
2008.  Proposals will be considered as they arrive with fi nal notifi cation 
of acceptance by 15 March. Proposals should be sent to William R. Glass, 
conference co-ordinator, at nationalisms.conference@gmail.com



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
w międzynarodowej konferencji

organizowanej  przez Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego

Poza wyobrażeniem o wyjątkowości: nacjonalizmy 
w perspektywie porównawczej

19-21 maja 2008

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej, 
międzynarodowej dyskusji na temat zjawiska nacjonalizmu. Oczekujemy 
zgłoszeń referatów przyjmujących perspektywę teoretyczną, a także stu-
diów rozmaitych “przypadków.” Interesują nas oryginalne prace z roz-
maitych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, politologia, historia, 
medioznawstwo, literaturoznawstwo, czy badania nad sztuką. Zapraszamy 
do udziału zarówno badaczy  historii nacjonalizmu i kategorii narodu, 
jak i tych, którzy przyglądają się współczesnym przejawom tych zjawisk. 
Zachęcamy uczestnikow do przyjmowania perspektywy porównawczej. 

Przykładowe zakresy tematyczne: 

Teorie narodu i tożsamości etnicznej 

Religijne konteksty nacjonalizmu • 
Tożsamości hybrydowe (złożone)• 
Kolonializm i postkolonializm• 
Płeć (gender) i seksualność a naród • 
Pamięć zbiorowa i polityczność historii• 
Kategoria narodu wybranego• 
Nacjonalizm a religia obywatelska • 
Nacjonalizmy po przełomie 1989 roku • 
Nacjonalizm a Unia Europejska • 
Antyamerykanizm a tożsamość europejska • 
Prawa mniejszości w kontekstach wielokuturowych • 
Nacjonalizm a kultura wizualna • 
Nacjonalizm w erze globalizacji • 
Transnacjonalizm i nacjonalizm • 

Wystąpienia nie powinny być dłuższe niż 15-20 minut. Organizatorom za-
leży na zostawieniu czasu na dyskusję między uczestnikami. Termin nad-
syłania zgłoszeń (abstrakty wystąpień do 500 słów w języku polskim lub 
angielskim): 29 lutego, 2008. Propozycje referatów będą oceniane w mia-
rę nadsyłania, a ostateczną odpowiedź otrzymacie Państwo do 15 marca.  
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres Williama R. Glassa, koordy-
natora konferencji nationalisms.conference@gmail.com


