Słubice – Poznań, 16 stycznia 2014

Studium Stacjonarne Filologii Polskiej w Collegium Polonicum w Słubicach
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową
LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
poświęconą szeroko pojętej roli tekstów literackich w glottodydaktyce.
Czy literackość tekstów, wykorzystywanych w procesie dydaktyki języka polskiego
jako obcego, ma wpływ na efektywność nauczania? Jakie trudności językowe rodzi
poznawanie literatury polskiej jako obcej? Czy możliwe jest nauczanie języka bez odwołań
do literatury? Jakie pożytki i trudności wiążą się z uruchomieniem kontekstów literackich
na zajęciach? W jaki sposób studiowanie języka polskiego wiąże się z koniecznością czytania
tekstów literackich? Czy studiowanie literatury polskiej wymusza doskonalenie znajomości
języka? Odpowiedzi na te (i inne) pytania chcemy poszukać podczas obrad.
Konferencja LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ma
dla nas szczególne znaczenie. Pragniemy, aby naukowe spotkanie uświetniło obchody
urodzin dwóch ważnych dla nas Profesorek, wybitnych badaczek literatury i języka polskiego,
lektorek języka polskiego jako obcego i ambasadorek kultury polskiej:
Prof. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing

Prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej

językoznawczyni,
kierowniczki
Zakładu
Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki UAM, autorki wielu prac
naukowych
poświęconych
onomastyce,
onomastyce literackiej, badaczki imion
i nazwisk poznaniaków, która wyznaczyła
drogi rozwoju poznańskiego Studium Języka
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

literaturoznawczyni,
kierowniczki
Zakładu
Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki
Przekładu UAM, tłumaczki, autorki licznych
monografii i artykułów z zakresu teorii
literatury, krytyki genderowej, historii literatury,
translatologii, komparatystyki, która wypracowała zasady funkcjonowania filologii polskiej
jako obcej w Collegium Polonicum w Słubicach.

Będzie nam niezwykle miło, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w tej uroczystości.

Konferencja odbędzie się 27 i 28 marca 2014 (czwartek, piątek) w Collegium
Polonicum w Słubicach.
Zgłoszenia referatów prosimy przysyłać do 10 lutego na adres mzduniak@amu.edu.pl
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Chętnie będziemy pośredniczyć w
rezerwacji niedrogich noclegów w Domu Studenckim (o wysokim komforcie).
Komitet organizacyjny:
dr Przemysław Chojnowski
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska
mgr Patrycja Krasowska
dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
dr Anna Roter-Bourkane
dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – sekretarka konferencji
dr Agnieszka Zgrzywa
mgr Jan Zgrzywa

