Instytut Filologii Polskiej UwB
Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Obrazy w literaturze dziecięcej
– literatura dziecięca w obrazach
Termin: 15-16 czerwca 2018 roku
Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UwB oraz Książnica Podlaska

Szanowni Państwo!
Obraz to nieodłączny składnik i znak szczególny książek dla dzieci, ale też
wyznacznik myślenia i potrzeb małego człowieka. Chcielibyśmy zaprosić do podjęcia
refleksji nad szeroko rozumianą tematyką obrazu w literaturze dziecięcej, mając na
względzie obrazowanie literackie – na poziomie tekstu oraz warstwy ikonicznej (ilustracji).
Proponujemy Państwu następujące kręgi zagadnień:













Obrazy i wyobrażenia w literaturze dla młodych czytelników
Literackie, ikoniczno-literackie, ikoniczne portrety w literaturze dziecięcej
Ilustracja w książkach dla niedorosłych
Językowy obraz świata w literaturze dla dzieci
Wyobraźnia i obrazy dziecięce
Ikonologia i ikonografia książek dla dzieci
Bestseller vs. bestlooker
Wydawnictwa dziecięce i przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku
Książki obrazkowe
Dawna i współczesna prasa ilustrowana dla dzieci i młodzieży
Komiks dla młodego odbiorcy
Książki-zabawki

Liczymy również na autorskie propozycje wystąpień.

***
Zgłoszenia propozycji referatów (formularz w załączeniu) prosimy
przesyłać do końca marca 2018 r., na adres e-mailowy:
obrazwliteraturzedzieciecej@gmail.com
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Należy ją przelać do 15 kwietnia 2018 r.,
na konto Uniwersytetu w Białymstoku

(ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097

Białystok, NIP 542-23-83-747):
Bank Millennium
74 1160 2202 0000 0002 4179 4476
z dopiskiem: Obrazy w literaturze dziecięcej ( imię i nazwisko uczestnika)
Opłata

konferencyjna

pokonferencyjnych

(teksty

z

obejmuje:

koszty

publikacji

pozytywną

recenzją

zostaną

materiałów
opublikowane

w punktowanych czasopismach lub zbiorowej recenzowanej monografii); dwa
obiady; uroczystą kolację; poczęstunek w przerwach kawowych.
Uwaga! Opłata nie obejmuje noclegów, organizatorzy zapewniają jedynie pomoc
w ich rezerwacji.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Anna Nosek (koordynator Konferencji)
mgr Małgorzata Wosnitzka-Kowalska (sekretarz Konferencji)
Komitet Naukowy Konferencji
dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
dr hab. Anna Nosek (UwB)
dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
dr hab. Joanna Zajkowska (UKSW)

Dane kontaktowe:
E-mail: obrazwliteraturzedzieciecej@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-403 Białystok

