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Rzeszów, 08.12.2016.
Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w Instytucie Filologii
Polskiej UR w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w terminie 24-25. 04.
2017 roku:
Temat konferencji:

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu
Proponujemy, by w dyskusji znalazły się m. in. następujące zagadnienia:














sposoby kreacji miejsca i czasu w lekturze (nie tylko) szkolnej
bariery w szkolnym odczytaniu i konkretyzacji przestrzeni i czasu
odczytanie tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej
prawda historyczna a kreacja literackiego obrazu
znaczenie wiedzy historycznej w procesie odbioru tekstu kultury
bohater wobec przestrzeni i czasu
językowe konkretyzacje przestrzeni i czasu
mitologizacja przestrzeni (miejsc), funkcje mitologizowania przestrzeni i czasu
„zaginione królestwa” jako element świata przedstawionego
miejsca wyobrażone, miejsca śnione - geografia krain zmyślonych
wspomnienia, dzienniki, pamiętniki jako dokument czasu
miejsca i nie-miejsca we współczesnej kulturze
miejsca i czas „złej” pamięci

Podane tematy stanowią jedynie propozycje ze strony organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10 marca 2017 roku (formularz zgłoszenia w załączeniu).
Planujemy wydanie materiałów posesyjnych.
Opłata konferencyjna – 420 zł i obejmuje koszty: posiłków (2 obiady, barek kawowy, uroczysta
kolacja), materiałów konferencyjnych i recenzowanej publikacji.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.
Na prezentację wystąpień przewidujemy 20 minut. Szczegółowe informacje organizacyjne
wyślemy uczestnikom w terminie późniejszym.
KOMITET NAUKOWY:

prof. Stanisław Uliasz, Uniwersytet Rzeszowski; prof. Kazimierz Ożóg,
Uniwersytet Rzeszowski; dr hab. Danuta Krzyżyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab.
prof. UJK Zbigniew Trzaskowski, dr hab. prof. UR Urszula Kopeć; dr hab. Elżbieta Mazur.
ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Metodyki
Nauczania Literatury i Języka Polskiego.
Kontakt
Dr Danuta Hejda
dhejda@o2.pl
tel. 605 407 119

Dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg
ala.ozog@interia.pl
tel. 609 577 987

