INSTYTUT NEOFILOLOGII

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji
naukowej Literatura a architektura, organizowanej w ramach
międzyuczelnianego projektu Literatura – Konteksty. Konferencja
odbędzie się w dniach 16–17 kwietnia 2016 roku w Krakowie.
Projekt Literatura – Konteksty ma na celu stymulowanie pogłębionych
studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą a wszelkimi
innymi dziedzinami nauki i sztuki głównie poprzez organizację
interdyscyplinarnych konferencji oraz publikację serii wydawniczej
dotyczącej tych zagadnień. Dwoistość perspektywy badawczej
przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenie
właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – optykę wybranej
domeny szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych
zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie
niczyjej”. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo Europy
dawnej, a pierwszy cykl konferencji dotyczył będzie powiązań literatury
i sztuk pięknych.
Konferencja Literatura a architektura, inaugurująca działalność
projektu, odbędzie się w roku 2016, który jest rokiem szczególnym
zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego 200-lecie
istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
obchodzącego jubileusz 70-lecia.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na zależnościach oraz
analogiach między literaturą a architekturą. Do zagadnień, na które
organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę, należą:
– przestrzeń architektoniczna i urbanistyczna w utworach literackich,
– semantyka stylów i typów architektonicznych w literaturze,
– ekfrazy poświęcone dziełom architektury,
– heterotopie,
– narracyjność w architekturze,
– teoria architektury a literatura.
Język konferencji: polski.
Opłata konferencyjna: 350 zł, obejmuje posiłki oraz druk publikacji.
Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub
jednostki delegujące.
Długość wystąpień: do 20 min.
Publikacja: Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami
wydawniczymi i nieprzekraczające objętości 30.000 znaków (ze
spacjami), zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów
oraz recenzentów.
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy
o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu
wystąpienia (maksymalnie 1500 znaków) na adres:
literatura-architektura@wp.pl.
Formularz jest dostępny na stronie: literatura-konteksty.uw.edu.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 stycznia 2016. Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do
20 stycznia 2016 roku.
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