
 

AKADEMIA  POMORSKA 

INSTYTUT  POLONISTYKI 

 
zapraszają na 

 

VIII  HUMANISTYCZNY WIATR OD MORZA 

 

Międzynarodową konferencję naukową 

* 

Między sacrum a profanum 

 
Literatura- kultura – język – dydaktyka 

* 

 

Ustka 2-4 czerwca 2016 r. 

Szanowni Państwo, 

temat niniejszej konferencji jest bardzo szeroki i daje dużą dowolność podejmowanych 

tematów.  

Proponuję rozważyć następujące zagadnienia: 

 W literaturze i kulturze - Biblia, apokryfy, wątki religijne w literaturze polskiej, 

sacrum i profanum w literaturze oraz ich wzajemne relacje, sacrum i profanum 

świata baśni, kategorie sacrum i profanum w kulturze, sacrum jako odwołanie 

do jakiegoś ponadzmysłowego porządku, aniołowie, diabły, święci, święta 

pogańskie, chrześcijańskie, świeckie, tradycja a sacrum, sacrum a  reklama, 

sacrum i profanum w Internecie i w kulturze masowej, wartości sacrum i 

profanum w przestrzeni, nowe spojrzenie na sfery sacrum i profanum w 

przestrzeni miejskiej, ich wymiar materialny i metafizyczny, a także 

urbanistyczny. Sacrum i profanum w kulturze ludowej. 

 W języku - frazeologia, formy wypowiedzi sakralnej takie, jak modlitwa, 

przysięga, inne akty religijne, tabu językowe, profanum w języku, mediach, 

reklamach, dialektach i gwarach. 

 W sztuce - sacrum i profanum w sztuce ikonicznej , sacrum i profanum w 

muzyce dawnej i współczesnej, sztuka współczesna a tabu, przekraczanie granic. 

 W filozofii - dwoistość ludzkiej istoty, która składa się i z ciała i z ducha. Sfera 

fizyczna jako most łączący światy sacrum i profanum. 



 Sacrum i profanum w myśleniu o ojczyźnie. 

 Problematyka sacrum i profanum w dydaktyce polonistycznej 

Konferencja odbędzie się jak zawsze w Ustce, w gościnnym dla nas  hotelu Rejs   

Dokładne dane hotelu i dojazdu zostaną przesłane Państwu w dalszym terminie. W ramach 

opłaty uczestnikom konferencji proponujemy: obrady w niepowtarzalnej naukowej 

atmosferze, 2 noclegi, wyżywienie i uroczystą kolację w pięknym luksusowym hotelu w 

nadmorskim kurorcie oraz dodatkowe atrakcje.  

 

Po każdej konferencji wydajemy w ciągu roku  publikację  
 
 

Karty zgłoszeń oraz tezy wystąpień prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

25. 04. 2016 r. na adres organizatora konferencji: 

 

Grażyna Różańska 
Instytut Polonistyki 
Akademia Pomorska 

Ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 

 
oraz drogą elektroniczną na adres grazkar@poczta.onet.pl 

 

OPŁATA OGÓŁEM 590zł 

 
 

Opłata z jednym noclegiem 470 złotych 
 
 

 

 

NR KONTA :  zostanie podany w najbliższym czasie 

 

 

 

 

Opłata obejmuje: 

 
 materiały konferencyjne  
  koszt publikacji  
 noclegi w luksusowym hotelu z wyżywieniem   
 uroczystą kolacją  
 udział w imprezach towarzyszących 

 
 

 

 

mailto:grazkar@poczta.onet.pl


 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

Między sacrum a profanum 

* 

Literatura- kultura – język - dydaktyka 
 

1. Tytuł, stopień, ......................................................................................................................... 

 

2. Imię i nazwisko……................................................................................................................ 

 

3. Miejsce i adres pracy.............................................................................................................. 

 

...................................................................................................................................................... 

 

4. Adres dla korespondencji....................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

e-mail............................................................................................................................................                                                      

tel/ fax. ............................................................................ 

5. Dane do faktury....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Zgłaszam wygłoszenie (referatu, komunikatu, doniesienia - właściwe podkreśl)  

na temat:...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Do mojego wystąpienia niezbędne będą następujące środki techniczne (właściwe 

podkreśl lub dopisz): rzutnik pisma, magnetowid + monitor, rzutnik multimedialny, 

inne:………………………………………………………………………  

6. Proszę zarezerwować miejsce w hotelu (właściwe podkreślić) 

 
 przed konferencją ..........         płatne indywidualnie na miejscu 

 

 po konferencji.................                               płatne indywidualnie na miejscu  

 

 UWAGA:  za dodatkowe noclegi opłatę ponosi osoba zainteresowana na miejscu 110 zł 

 

 


