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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Kresy, pogranicza a literatura  

dla dzieci i młodzieży 

Białystok, 19-20 listopada 2015 roku 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji 

naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego 

w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a 

jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i 

interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, 

historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami 

kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pograniczy.  

Proponujemy Państwu następujące kręgi zagadnień: 

& Pisarze kresowi dla dzieci i młodzieży oraz ich twórczość (związani z Kresami miejscem 

urodzenia, zamieszkania, problematyką utworów) 

& Piśmiennictwo, czasopisma dla młodego czytelnika wydawane na Kresach 

& Kulturowy wymiar Kresów i pogranicza, geografia życia literackiego w zakresie 

twórczości dla młodego czytelnika 

& Prowincja, peryferie, „mity kresowe”, obrazy dziecka i dzieciństwa na Kresach i 

pograniczach w literaturze dla młodych odbiorców 



& Współczesne pogranicza w literaturze dla dzieci i młodzieży – pisarze, motywy, problemy 

& Nowoczesne tendencje metodologiczne w badaniach nad literaturą Kresów i 

pogranicza dla dzieci i młodzieży 

Liczymy  również na autorskie propozycje, związane z tematyką konferencji. 

*** 

Chęć uczestnictwa w konferencji oraz zgłoszenia propozycji referatów 

(formularz w załączeniu) prosimy przesyłać na adres e-mailowy: 

anna.nosek@poczta.onet.pl 

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, należy ją przelać do 15 października 2015 

r. na konto Uniwersytetu w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 

Białystok, NIP 542-23-83-747): 

Bank Millennium  

86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 

z dopiskiem: Kresy ( imię i nazwisko uczestnika) 

Opłata konferencyjna obejmuje: częściowe pokrycie kosztów publikacji 

materiałów pokonferencyjnych (teksty z pozytywną recenzją zostaną opublikowane 

w zbiorowej recenzowanej monografii z serii „Kresy – Pogranicza – Regiony w 

Literaturze dla Dzieci i Młodzieży”); dwa obiady; uroczystą kolację; poczęstunek w 

przerwach kawowych. 

Uwaga! Opłata nie obejmuje noclegów, organizatorzy zapewniają jedynie pomoc w 

ich rezerwacji. 

Z wyrazami szacunku  

W imieniu organizatorów dr Anna Nosek 

Dane kontaktowe: 
dr Anna Nosek 
664490595, anna.nosek@poczta.onet.pl 
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, 
Plac Uniwersytecki 1, 15-403 Białystok 
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży 

w dniach 19-20 listopada 2015 roku, Uniwersytet w Białymstoku 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko:  

Stopień naukowy: 

Reprezentowana jednostka naukowa (nazwa uczelni, wydziału/instytutu): 

 

Tytuł wystąpienia: 

 

Streszczenie (do 1000 znaków): 

 

 

Potrzebny sprzęt multimedialny: 

Dane do faktury: 

Dokładny adres Instytucji 

 

NIP 

 

Fakturę należy przesłać na adres: 

 

Dane kontaktowe referenta: 

Adres korespondencyjny:  

 

Adres e-mail: 

Numer telefonu:  

 


