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28 maja (czwartek)

9.15   Otwarcie konferencji

9.30-11.20  Posiedzenie plenarne 

Moderator:  dr hab. Beata Siwek                          

prof.  dr  hab.  Jan  Orłowski  (UMCS),  O  nauczaniu  literatury  rosyjskiej  na  studiach

rusycystycznych – wspomnienia i aktualne refleksje

dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),  Kulturoznawczy

aspekt tekstów literackich

dr  hab.  Magdalena  Dąbrowska  (Uniwersytet  Warszawski),  Kanon  lektur  na  studiach

rusycystycznych (propozycje w odniesieniu do literatury epok dawnych)

dr hab. Danuta Szymonik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  Kryzys

literatury na uniwersytecie i współczesne próby jego rozwiązywania

Przerwa kawowa 11.20-11.40



11.40-13.30  Obrady – sesja I

Moderator: prof. dr hab. Jan Orłowski 

dr Jolanta Greń-Kulesza, (Uniwersytet Opolski), Wiedza o kulturze jako klucz do rozumienia i

interpretacji tekstu literackiego we współczesnej praktyce dydaktycznej

dr Zoja Kuca (UMCS), Поликультурное пространство художественного текста

dr CSc László Kálmán Nagy (Uniwersytet  Debreczyński),  Między  literaturą  popularną a

„wysoką” – problemy nauczania literatury na „rzadkich” filologiach

prof.  Anna  Woźniak  (KUL),  Literaturocentryzm  w  nauczaniu,  pedagogice  i  krytyce.

Spojrzenie retrospektywne na doświadczenie rosyjskie   

Dyskusja

Przerwa obiadowa – 13.30-14.45

14.45-16.10  Obrady popołudniowe – sesja II

Moderator: dr hab. Magdalena Dąbrowska 

mgr  Kristina  Vorontsova,  (Uniwersytet  Jagielloński),  Teoria  supertekstów  w

literaturoznawstwie  rosyjskim  jako  problem  metodologiczny  /  Теория сверхтекстов в

российском  литературоведении как методологическая проблема

mgr Karolina Pszczoła (Uniwersytet Jagielloński), Nowoczesne metody dydaktyczne a analiza

tekstów literackich: kształcenie uniwersalnych kompetencji

dr Lubomyr Puszak (KUL), Rola audiowizualizacji w nauczaniu literatury

Przerwa kawowa 16.10-16.30  

16.30-17.30  Obrady – sesja III

 Moderator: dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW

mgr  Aleksandra  Surdykowska  (Uniwersytet  Jagielloński),  Bezinteresowność  czy

bezużyteczność – o nauczaniu literatury na współczesnym uniwersytecie

dr hab. Beata Siwek (KUL), Twarze i maski. O prawdzie (w) poezji (na przykładzie 

twórczości Jana Czykwina) 



Dyskusja 

17.30 Występ teatru studenckiego „Kulisa”

18.30 Kolacja 

29 maja (piątek)

9-13  Obrady przedpołudniowe – sesja IV

Moderator:  dr hab. Danuta Szymonik

dr Anna Maria Skibska, (Uniwersytet  Adama Mickiewicza), Humanistyka na bezdrożach -

między atopią a interdyscyplinarnością

dr Agata Firlej (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Sieroty po dyktatorach. Paradoksy zmiany

pokoleniowej w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku

mgr Alina Sobol (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin),  Literatury słowiańskie w

programach nauczania rosyjskich i radzieckich uniwersytetów przełomu XIX i XX wieku

dr  Monika  Sidor  (KUL),  Kryzys  literatury  jako  zagrożenie  cywilizacji  w  publicystyce

Aleksandra Sołżenicyna

Przerwa kawowa  10.30-11.00

11.00-13.00  Obrady – sesja V 

Moderator:  prof. dr hab. Anna Woźniak

dr Monika Grygiel (KUL), Władimir Nabokow jako wykładowca literatury

dr  Katarzyna  Jakubowska-Krawczyk  (Uniwersytet  Warszawski),  Literatura  polsko-

ukraińskiego  pogranicza  w  kontekście  kulturowym  na  przykładzie  projektu  „Powrót  do

domu” B. I. Antonycza

dr Agnieszka Lenart  (KUL), «Ведь слово - родина моя». Rosyjskojęzyczni twórcy w Izraelu

o literaturze

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji


