
 

 

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA „BRISTOL” 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI KULTURY 

POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

 

CZTERDZIESTOLECIE  

SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ KUL 

 

Jego Magnificencja 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL 

 

     Szkoła Języka                                      Katedra Języka Polskiego 

    i Kultury Polskiej KUL                            Instytut Filologii Polskiej KUL 

 

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 

 

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. 

TRADYCJE I INNOWACJE, 

 

  która odbędzie się w Lublinie 26-27 września 2014 roku.  

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego to dyscyplina z tradycjami, w pełni 

ukształtowana i jednocześnie wciąż rozwijająca się. Uprawiana jest w Polsce oraz poza jej 

granicami. Wychodzi naprzeciw różnorodnym potrzebom, aspiracjom i pasjom osób 

uczących się języka polskiego i poznających polską kulturę – w ramach programów 

uniwersyteckich, na kursach językowych, w polskich szkołach sobotnich, podczas zajęć 

dokształcających oraz na podyplomowych studiach nauczania języka i kultury polskiej.  

Ta różnorodność warunków i kontekstów przekłada się na wewnętrzne zróżnicowanie  

i bogactwo polskiej glottodydaktyki. Chcielibyśmy, aby konferencja posłużyła pokazaniu tej 

różnorodności, aby stała się okazją do wymiany myśli i doświadczeń, do retrospektywnych 

bilansów i podsumowań, ale także do poszukiwania nowych dróg i wskazywania nowych 

możliwości naszej dyscypliny. 

Proponowane zakresy tematyczne: 

1) nauczanie języka polskiego w kontekście sprawności językowych, 

2) gramatyka w ujęciu funkcjonalnym, 

3) metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, 

4) konteksty kulturowe w glottodydaktyce, 

5) literatura w kształceniu językowym i kulturowym, 

6) nauczanie języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 



 

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje: przerwy kawowe podczas konferencji, 

uroczystą kolację 26 września, publikację artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).  

Organizatorzy nie zapewniają posiłków oraz noclegów. Bazę miejsc noclegowych w 

Lublinie przedstawiamy Państwu w osobnym pliku. Proponujemy, aby czas wystąpień nie 

przekraczał 20 minut. 

 

Terminarz 

1. Nadsyłanie zgłoszeń (wyłącznie mailowo) wraz z abstraktem: do 31 marca 2014 r. 

2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 30 kwietnia 2014 r. 

3. Przelew opłaty konferencyjnej: do 15 maja 2014 r. (konto zostanie podane wraz z 

informacją o przyjęciu zgłoszenia). 

 

Zgłoszenie oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

konferencja.bristol@o2.pl 

 

Patronat honorowy 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL 

Komitet naukowy  

Prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL)  

Prof. Michał Mikoś (University of Wisconsin-Milwaukee)  

Dr Aleksandra Achtelik (UŚ) 

Dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (KUL)  

Dr hab. Bogusław Marek (KUL) 

Dr hab. Max Stebler (KUL) 

 

Komitet organizacyjny 

Dr hab. Henryk Duda – kierownik Katedry Języka Polskiego KUL  

Mgr Maria Łaszkiewicz – Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL 

Dr Wiola Próchniak – Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL  

Mgr Cezary Ruta – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL  

Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn – Katedra Języka Polskiego KUL  
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