07.12.2019
Data wydarzenia: 07.05.2020 - 09.05.2020
Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje. (UWAGA: konferencja
przełożona; nowy termin zostanie podany wkrótce)
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Olsztyn
Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Michaił Bachtin stwierdził, że „nadajemy naszym myślom różnorodne formy
gatunkowe, nie podejrzewając nawet ich funkcjonowania”. Zapraszamy do udziału
w naszej konferencji osoby, które mają podejrzenia, a niekiedy nawet pewność, że
gatunki istnieją i są istotne.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje
Olsztyn, 7-9 maja 2020 r.
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Drodzy i Szanowni Państwo!
Celem konferencji jest uwzględnienie punktów widzenia różnych dyscyplin
naukowych. Czekamy na propozycje referatów, dotyczących wybranych aspektów
szeroko pojmowanej genologii, zarówno teoretycznych, jak i materiałowych ujęć
wybranego zagadnienia, gatunków realizowanych i tworzonych w dowolnie
wybranych typach przekazów oraz ich odbioru. Interesuje nas nie tylko tzw. kultura
wysoka, ale i popularna oraz alternatywna, a także bezpośrednie i zapośredniczone
medialnie komunikowanie (się).
Obrady są planowane po polsku i angielsku. Prosimy o zgłaszanie w wybranym
języku proponowanych tematów wystąpień i przesłanie krótkich abstraktów (do
200 słów) do 15 II 2020 roku na adres mailowy: serialeolsztyn@gmail.com lub
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl . Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych
propozycji. Informację w sprawie przyjęcia lub odrzucenia referatu prześlemy
do Państwa do końca II 2020.
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Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł pokrywa koszty materiałów
konferencyjnych, bankietu (7 V), obiadu (8 V), barku kawowego i publikację
pozytywnie zrecenzowanych tekstów. Planujemy monografię, udostępnioną
w otwartym dostępie internetowym oraz – opcjonalnie, w zależności od funduszy –
publikację drukowaną. Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy przyszłym
referentom, do których grona mamy nadzieję Państwa zaliczyć, do 15 III 2020.
Serdecznie zapraszamy Państwa na ciekawe spotkanie w miłej atmosferze
i pięknym mieście. Zwyczajowa lekka dawka olsztyńskiego ekscentryzmu jest
gwarantowana.
Z szacunkiem i sympatią
Komitet naukowo-organizacyjny:
Daria Bruszewska-Przytuła
Monika Cichmińska
Anna Krawczyk-Łaskarzewska
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Piotr Przytuła

Adres: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Data zgłaszania prelegentów: 15.02.2020
Opłata: 300,00 zł
Do pobrania:
• Zgłoszenie-gatunki2019.doc
Słowa kluczowe: komunikacja, gatunki, popkultura, media, alternatywa
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