
SEKC]A III

- dr Joanna Bugajska-Wiqclawska [Uniwersytet M. Curie-Sklo-
dowskiejJ, Narracja a interpretacja obrazów. Perspel<tywa dy-
daktyczna
- mgr Marketa Novotna [Narodowe Archiwum w PradzeJ, De-
konstrukcja Karlštejnu. Tworzenie wygl4du Zamku Karlštejnu
w žródlach od XVI-XX wieku
- mgr Michal Grabowski [Uniwersytet Šl4ski), Pop historia
w przestrzeniach ekspozycji muzealnych
- mgr Tomasz Sysik fUniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz-
ny w Siedlcach), ,,Historia przelomu" - spór historiograficzny
wokól przemian ustrojowych w Polsce
- mgr Anna Grodek (Uniwersytet Gdaňski), Tožsamošó narra-
cyjna szkoly
- mgr Agnieszka Kažmierczak (Uniwersytet Gda skiJ, Miasto
jako symbol - pedagogiczny wymiar przestrzeni miejskiej
- mgr Dominik Bieri [Uniwersytet Gda ski], Teologia wyzwo-
lenia a Košciól katolicki - zarys problemu

Organízatorzy:

Wydawnictwo Athenae Ged an en scs
Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrynczcrrl<i

Koto Naukowe Historii Kultury i Edukacji

Hotel WDW Imperia|
ul. ks. Augustyna Kordeckiego 10
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[ze stacji Sopot prosimy kierowaó siq ul. Fryt|cr-yka Chopina
až do samego morza]
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DZIEŇ l

19.05.2016

14: 0 0 rejestra c;a u czcsttlil<ów i za]<wa tcrowanie
1 6 : 00 wycie czl<a p o S o1,1oci c z ;lrzcwodni)<iern
1B:00 kolacja

DZIEŇ ]I

Z0.05.2076
8:30 šniadanie
9:30-11:45 sesja plenarna [15 minut/rclcrat]

- prof. Switlana Berezna INarodowy Urriwcrsytet Pedagogicz-
ny im. Hryhorija Skoworody w Charl<owieJ, I(omparatystyka
historyczna na rozdrožu interpretacji p o stln 0 d ernistyczrrych:
došwiadczenie ukraiňskie

- prof. Mykoia Waškiw [Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztu-
ki w Kijowie), Ukrai skie wydania drukowatle lat 1920-1930
jako žródlo studiów nad histori4 rodzimego radia

- prof, Lucyna Wišniewska-Rutkowska [Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach], Interpretacja przeszlošci Polski
w ujqciu Henryka Kamieriskiego

- prof. Krystyna Pieni4žek-Markovió [UniwersytetAdama Mic-
kiewicza), Reprezentacja dziewiqtrrastowiecznej Bošni i Her-
cegowiny w pamiqtnikarskich narracjach bošniackich fran-
cjszkanów

- prof. Patryk Pleskot [Paristwowa Wyžsza Szkola Zawodowa
w 0šwiqcimiu, Instytut Pamiqci NarodowejJ, ,,Polskie obozy
šmierci" w šwietle koncepcji miqdzynarodowego obiegu idei
Pierre'a Bourdieu

- proi Ludwik Kostro fAteneum - Szkoia V{yžsza w GdaÁsku),
Egzystencjalna historia, interpretacja i prezentacja ludzkiego
rozwoju embriona]no- plodowego prowadzqcego do narodze-
nia siq dziecka, chimery ludzkiej lub wieloraczków

- prof. Józef Tarnowski [Uniwersytet Gdaíski], Interpretacja
humanistyczna jako podstawa metodologiczna nauk histo-
rycznych

11: 45 - 1-2:0 0 p rze r."^/a kawowa
12:00-1,4:30 praca w sekcjach
14:30 obiad

Slil{CjA I

- dr Gražyna l-ubtlwicklr ([lrlirversytet Wrrrciirwski ), Parliqó
w interpretacji histrrlii
- dr Ewa Kqpa IUniwcl,sytct w [3iirlyrlstoku], Rcrzurnierlie i in-
terpretacja re lacji auttlhioglaliczncj - reíleksja kultttroznaw-
CZa

- dr Tadeusz Szrlirjcicrsl<i ItJniwersytet Gdatiski], Szkola Frank-
furcka i jej koncepcja his^ttlrii

- dr Krzyszto1'Jalcrti [[Jniwcrsytet Gda skiJ, Innošci ťilozoíic.z-
ne i literackie: Levitlas, Derrida, Lem
- mgr Marzena Zcmcjda (Akaclemia im. ]ana D}ugosza w Czq-
stochowie), Filozotlczrre podejšcia do interpretacji tekstu (na
przykladzie tekstu prawrl e go]

- mgr Karolina Baraniak fUniwersytet Wroclawskil, Proble-
matyka desparecidos w polityce i žycitt publiczrrym
- mgr Krystyna Bembennck [Uniwersytet Gdaňski], Problem
interpretacji w šwietle Nietzscireaňskich inspiracji filozofii
hermeneutycznej

SEKCJA II

- prof. Artur Bracki [Uniwersytet Gda ski], Mity narodowe
w ujgciu jqzykowym - wymiar slowiaňski
- dr Ewa Szperlik (Uniwersytet Adanra Mickiewicza w Pozna-
niu), Miqdzy lristori4 a literackq reprezentacj4. Chorwackie
narracje [nie]obecne w czasie trwania Jugoslawii
- dr Anna Maria Skibska [Uniwersytet Adama Mickiewicza],
0 szaleristwie archiwum : nieo czyrrui sta,, o ptyka" D erri dy
- dr Pawet Kozielski [Uniwersytet Gdaňski], W poszukiwaniu
mitu. Casus Gazety Polskiej
- mgr Katarzyna Szkaradnik [Uniwersytet Šl4ski w Katowi-
cach], Wytwarzanie historycznošci. 0 literackim przedstawie-
niu wspó}czesnošci jako historii na przykladzie Dzikich muz
Leanc Gomalickiego araz Zapiskóvr' z martwega rniasta l By-
lem,., Artura Sandauera
- mgr Pawel Wiktor Ryš [Uniwersytet Jagielloňski], ,,Z cham-
skiej wsi do pariskiego miasta". 0 plebejskim dziedzictwie we
Ws chod zie An d rzeja Stasiuka
- mgr Anna Radzewicz-Bork [Uniwersytet GdaÁski_), Miqdzy
tekstami. Przypadek Czeslawa Mitosza
- mgr Anna Burzyóska (Uniwersytet GdaňskiJ, Witold Gom-
browicz i Czes}aw Milosz w dialogu egzystencjalnym. Lite-
racka reprezentacja jednostkc.rwego losu wobec koniecznošci
historycznej




