
 

 

Gdańsk, 9 kwietnia 2017 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 
 

Sopot w literaturze – literatura w Sopocie 
 

Szanowni Państwo! 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej, organizowanej 

przez „Literackie Trójmiasto”, czyli „Pracownię badań nad literacką obecnością Gdańska, 

Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności”, która funkcjonuje w Katedrze 

Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Przedmiotem naukowej refleksji ma być, w zamierzeniu organizatorów, 

wielopłaszczyznowo postrzegany, analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, 

obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków miasta i literatury, które zaistniały 

w Sopocie na przestrzeni ponad 100 lat.  

 

Pragniemy zaprosić Państwa zatem do konferencyjnych dyskusji nad sopocką prozą i 

poezją w ramach przykładowych zagadnień tematycznych: 

 

Copoty/Zoppot w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego  

Niemieckość, polskość, żydowskość i wielokulturowość miasta. 

Zoppot w literaturze niemieckiej do roku 1945 

Kaszubi o Sopocie  

Literaci na wczasach – wczasy w literaturze 

Literackie wizje kurortu 

Sopot marynistyczny 

Sopot kryminalny i nielegalny 

Miejskie powiązania muzyki i literatury  

Literackość teatru(ów) w Sopocie  



 

 
Sopockie środowiska literackie i artystyczne 

Pisarze gdańszczanie o Sopocie 

Pisarki i pisarze sopoccy 

Literacki Sopot w filmie  

Literatura w sopockich czasopismach 

Literacki folklor Sopotu 

Sopot w literaturze gejowskiej 

Związki miejskiej architektury z literaturą 

Komiksowy Sopot 

Sopot w literaturze popularnej  

Retrotopia. Sopot w kadrach kultury retro 

 

Konferencja planowana jest na 24–25 listopada 2017 roku w Sopocie.  

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (catering, materiały, częściowe koszty publikacji) 

i nie uwzględnia kosztów noclegu. 

 

Na zgłoszenia wraz z tematem referatu oczekujemy do 15 czerwca br. pod adresem: 

sopotwliteraturze@gmail.com 

Komitet naukowy konferencji:  

prof. Józef Bachórz 

prof. UG dr hab. Jan Data 

prof. UG dr hab. Ewa Nawrocka 

prof. Kazimierz Nowosielski 

 

 

Organizatorzy konferencji: 

dr Bartosz Dąbrowski 

dr Janusz Mosakowski 

dr Artur Nowaczewski 

mgr Radosław Młynarczyk (sekretarz) 

 

 

 

O dalszych szczegółach organizacyjnych (dokładne miejsce obrad, najprawdopodobniej 

w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego mola, numer konta bankowego, dojazd, adres, 

program konferencji, itp.) będziemy Państwa informować w osobnej korespondencji. 
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