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Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku,
literaturze, kulturze i sztuce współczesnej
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Rzeszów
Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski
Grupy docelowe: Studenci, Doktoranci

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V
Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i
wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i
sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie
Rzeszowskim.

Wartości i językowe sposoby aktualizacji wartości doczekały się już wielu cennych
interpretacji. Chcielibyśmy zaprosić młodych badaczy reprezentujących różne
dziedziny naukowe do udziału w dyskusji o świecie wartości w XXI wieku. Interesuje
nas literatura i kultura najnowsza oraz język współczesny. Chcemy porozmawiać o
wartościach stałych i zmieniających się, dawnych w nowej rzeczywistości i nowych
w najnowszej kulturze, literaturze i języku. Proponujemy kilka następujących
tematów szczegółowych, m. in.:
•
•
•
•

opis wartości (od utylitarnych do moralnych i religijnych),
sposoby wartościowania w języku i tekście,
świat wartości w literaturze najnowszej i wartościowe książki,
edukacja aksjologiczna prowadząca do poznania wartości (czyli wartości w
kształceniu językowym i literackim),
• obraz wybranych wartości w różnych typach tekstu,
• wartości w życiu codziennym.
Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
• jakie są wartości współczesnych wielkich narracji (m.in. w konsumpcjonizmie,
w medialności, w postmodernizmie),
• czy i jak zmienia się obraz wartości w literaturze i kulturze XXI wieku,
• jakie są sposoby opisywania wartości w języku,
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• jakie wartości dominują
cyberprzestrzeni.

w

przekazach

medialnych,

w

polityce,

w

Na zgłoszenia czekamy do 08 marca 2018 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające
temat wystąpienia, krótki abstrakt - ok. 300 znaków, a ponadto: imię, nazwisko,
tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon)
prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki4@interia.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach
konferencji oraz koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku.
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida
dr hab. Agnieszka Myszka

Komitet Organizacyjny:
Barbara Różańska
Barbara Szczerbińska

Adres: Instytut Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16 c, 35 - 905 Rzeszów
Data zgłaszania prelegentów: 08.03.2018
Opłata: 200 zł
Linki:
• http://ifp.univ.rzeszow.pl/konferencje/zaproszenie_obszary_polonistyki_5.pdf
Słowa kluczowe: konferencja, wartości, Obszary polonistyki, wartościowanie
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