26.09.2018
Data wydarzenia: 28.09.2018 g.17:00 - 28.09.2018
Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb
Typ wydarzenia: Spotkanie autorskie
Miejscowość: Słupsk
Organizatorzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to nowy cykl spotkań autorskich, które będą
okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z
morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji
o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza.

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to nowy cykl spotkań autorskich, które
będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą
Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do
dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza, z
jaką obecnie w ogólnopolskich mediach między innymi spotkaliśmy się w
najnowszej ekranizacji filmu „Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona. To właśnie w
naszym mieście pragniemy przybliżyć piękno naszej małej ojczyzny, krainy
„tysiąca modrych jezior”, ziemi, która historycznie tak wielką rolę pełni w Polsce i
chroni dostęp do Bałtyku. Forum literackie to również okazja do usłyszenia
pięknego i żywego języka kaszubskiego, nazywanego często „melodią wiatru znad
morza”. Spotkania prowadzone będą zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.
Pierwsze spotkanie poświęcone będzie felietonistyce kaszubskiej, którą doskonale
reprezentuje Roman Drzeżdżon. W trakcie spotkania autor opowie o swoim
rozumieniu gatunku felietonu i reportażu będących żywą formą obserwacji
aktualnych wydarzeń oraz o reakcjach czytelników na jego, drukowane
comiesięcznie w „Pomeranii”, wypowiedzi.
Moderatorem spotkania będzie dr hab. prof AP Adela Kuik-Kalinowska.
Cykl Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb organizowane jest między innymi przez
Słupskie Centrum Kultury Kaszub. Charakter prac Centrum wyznaczają:
- spotkania literackie z pisarzami i poetami Kaszub i Pomorza
- Słupsk literacki - w odsłonach sztuki słowa i jej twórców
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- Spotkania seminaryjne
- Odczyty (referaty i eseje)
- Konferencje tematyczne
- Koncerty poświęcone tradycji Kaszub
- Warsztaty i pokazy tradycji dawnej Kaszub (zwyczaje, obrzędy)
Organizatorzy cyklu:
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Słupsk
- Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP w Słupsku
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 28
września 2018 r. (piątek) o godz. 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich w
Słupsku, Sala Rycerska.
WSTĘP WOLNY

Adres: Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska
Linki:
• https://www.apsl.edu.pl/Kalendarz-wydarzen/Zaproszenie-na-pierwszespotkanie-z-cyklu-CZYTANIE-KASZUB
• https://polonistyka.apsl.edu.pl/
Słowa kluczowe: literatura Kaszub, Roman Drzeżdżon, kultura Kaszub
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