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                            Warszawa, 28.10.2015 

 
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 

serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej konferencji z cyklu 
 

TRANSGRESJA – INTERDYSCYPLINARNOŚĆ – DYSKURS. 
 PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEJ NEOFILOLOGII, 

                               która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2016 w Warszawie. 

 

Komitet naukowy: 
 
prof. dr hab. Maria Dakowska - Instytut Anglistyki UW (Dziekan Neofilologii UW) 
prof. dr hab. Robert Małecki - Instytut Germanistyki UW 
prof. dr hab. Zofia Marzec - Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoamerykańskich UW 
prof. dr hab. Izabella Zatorska - Instytut Romanistyki UW 
 
 
Temat konferencji: 
Zapraszamy Państwa do namysłu nad ścieżkami, którymi podąża współczesna neofilologia, 
począwszy od zagadnień językoznawczych, poprzez dydaktykę języków obcych, a kończąc 
na literaturoznawstwie. Zachęcamy do poruszania tematów zarówno tradycyjnych, jak i 
nowych, wieloaspektowych obszarów tematycznych, które poszerzają horyzonty polskiej 
nauki. 
 
Kręgi tematyczne, wokół których chcemy prowadzić nasze rozmowy i dyskusje są 
następujące: 
 
- Między literaturą i filozofią 
- Dydaktyka - Glottodydaktyka - Nauczanie 
- Bariery - Stereotypy - Wykluczenia 
- Multiparadygmatyczność 
- Komunikacja 
- Indywidualizm - Konformizm - Kontestacja 
- Dyskurs - Analogia - Konfrontacja 
- Wojna - Pokój - Rewolucja 
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Adresaci konferencji: 
Zaproszenie kierujemy do doktorantów oraz studentów studiów II stopnia zainteresowanych 
prezentacją swojej pracy naukowej. Zapraszamy zarówno literaturoznawców, 
kulturoznawców, językoznawców jak i dydaktyków.   
 
 
Język konferencji: 
W celu konsolidacji społeczności młodych neofilologów sugerowane są referaty w języku 
polskim, będzie natomiast istniała możliwość wygłoszenia prezentacji również w innych 
językach.  
 
 
Referaty: 
 
Przewidywany czas wystąpień to 20 min. Po prezentacji kolejne 10 min. przeznaczone będzie 
na pytania i dyskusje dotyczące prezentowanych zagadnień.  
 
 
Opłata konferencyjna: 
Brak 
 
 
Publikacja: 
Nadesłane referaty, w języku dowolnym, (ok. 25.000 znaków) złożą się na recenzowaną 
naukowo publikację pokonferencyjną. 
 
 
 
Zgłoszenia: 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2.000 
znaków ze spacjami) na adres: konferencja.doktorantow2016@gmail.com do 30 listopada 
2015r.  
Wiadomość potwierdzająca uczestnictwo zostanie przesłana do 15 grudnia 2015	   r. 
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany po skompletowaniu listy uczestników. 
 
 
   
  
   


