Kraków, 08.01.16

Szanowni Państwo,
Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN w Krakowie organizuje 2. – 3. marca 2017 roku Ogólnopolską
Konferencję

Naukową

nt.

„Proza

dwudziestolecia

międzywojennego

z

dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek
narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w
literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie, o wskazanie, jakie
dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do
lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.
Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre
zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:


Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez
dwa

wydarzenia

polityczne:

odzyskanie

niepodległości

i

tej

niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);


Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;



Przemiany

w

strukturze

prozy

narracyjnej

(rozwój

nauk

psychologicznych, psychoanaliza Freuda);


Pytania o arcydzieła: „Ferdydurkę” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól
ziemi” Witlina;



Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o
okresie dojrzewania;



Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe
literatury

międzywojennej

(ujęte

kulturowo;

literatura

wobec

rzeczywistości swojego czasu i sztuki);


Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;



Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań
literackich (np. badania postkolonialne);



Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret,
muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;



Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;



Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;



Syntezy dwudziestolecia;



Międzywojnie w Sieci;



Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia;

To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście
zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką
konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i
kulturoznawców

oraz

antropologów

i

socjologów

literatury

zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy
przesyłać

do

15

czerwca

2016

roku

na

adres

mailowy:

agaogonowska@poczta.onet.pl z dopiskiem „Dwudziestolecie – w tytule
wiadomości.
Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016
roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od
organizatorów

informacji

zwrotnej

o

zaakceptowaniu

referatu

do

wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.
Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
(ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej). Strona
konferencji będzie dostępna pod adresem:
http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/
Dwudziestolecie Międzywojenne).
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

(w

zakładce;

