
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji glottodydaktycznej, podczas której chcemy rozmawiać 
o celach nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście przemian cywilizacyjno-
kulturowych. Tematykę referatów i dyskusji zakreślamy szeroko, ujmując współczesne kierunki 
i tendencje w nauczaniu/uczeniu się języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego. 
Interesować nas będą przede wszystkim kwestie dotyczące statusu polszczyzny na arenie 
międzynarodowej, polityki językowej oraz roli  nauczyciela.

Zachęcamy do wystąpień poruszających następującą problematykę:
ź status polszczyzny, polityka językowa, wartość języka i kultury polskiej;
ź strategie rozwoju polszczyzny (środki, narzędzia, sposoby);
ź problemy wielojęzyczności i wielokulturowości;
ź nauczanie polszczyzny jako języka drugiego,
ź kompetencje, powinności i przywileje nauczyciela języka polskiego jako obcego

/drugiego/odziedziczonego (próba stworzenia nowego modelu wykładowcy); 
ź świadomość użytkowników polszczyzny;
ź promocja polskiej kultury i języka w kraju i poza jego granicami (zadania dla państwa, 

ministerstwa, samorządów terytorialnych, wydawców, tłumaczy, ekspertów, artystów, etc.);
ź popularyzacja języka polskiego wśród cudzoziemców (kultura popularna, film, muzyka, media).

W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Bristol” 
Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Na propozycje tematów oraz abstrakt (do 200 słów) oczekujemy do 30 marca 2018 roku. 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach 
konferencji, przerwy kawowe, uroczystą kolację pierwszego dnia oraz kolację drugiego dnia 
konferencji. Planujemy publikację referatów w tomie pokonferencyjnym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

Serdecznie zapraszamy!

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej 

i Języka Polskiego jako Obcego 

zapraszają 
do udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania
Poznań, 20-21 września 2018 roku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

dr Izabela Wieczorek, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
dr Anna Roter-Bourkane, sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska, kierowniczka Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
dr hab. Aleksandra Achtelik, prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej 
i Języka Polskiego jako Obcego
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