Komitet Naukowy,
Instytut Camõesa – Katedra im. Vergílio Ferreiry w Krakowie,
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz Koło Naukowe Portugalistów UJ
mają zaszczyt zaprosić do udziału w
STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„REPREZENTACJE PRZEMOCY W PORTUGALSKO- I HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH
KULTURACH KOLONIALNYCH I POSTKOLONIALNYCH”
która odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Reprezentacje przemocy w portugalsko- i hiszpańskojęzycznych
kulturach kolonialnych i postkolonialnych” to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, którego głównym
zamierzeniem jest prezentacja projektów badawczych prowadzonych przez studentów i doktorantów w europejskich
ośrodkach naukowych.
Kluczowym zagadnieniem poruszanym w ramach konferencji będą zróżnicowane i wieloaspektowe przedstawienia (w
literaturze, kinie, teatrze, sztukach plastycznych, prasie, dyskursie politycznym itp.) zjawisk przemocy, ubóstwa i wykluczenia
społecznego w kulturach kolonialnych i postkolonialnych obszarów portugalsko- i hiszpańskojęzycznych (w Ameryce
Łacińskiej, Afryce i Azji).
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski – kierownik Katedry im. Vergílio Ferreiry / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Anna M. Kłobucka / Uniwersytet Massachusetts Dartmouth
Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW / Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Ewa Nawrocka / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Regina Przybycien, prof. UJ / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr Henryk Siewierski / Uniwersytet Federalny w Brasilii
Prof. dr Alina Villalva / Uniwersytet Lizboński
Języki obowiązujące na konferencji to hiszpański, polski i portugalski. Maksymalna długość referatu to 15 minut.
Zgłoszenia na konferencję należy dokonać na załączonym formularzu, przesyłając go na adres poczty elektronicznej
coloquiocracovia2016@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 29 lutego 2016 roku. Otrzymanie formularza
zostanie potwierdzone drogą mailową.
Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komitet Naukowy pod kątem ich jakości, oryginalności i istotności. Decyzja o przyjęciu
lub odrzuceniu propozycji zostanie przekazana w terminie do 16 marca 2016 roku.
Uczestników wydarzenia nie obowiązuje opłata konferencyjna.
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.portugalistyka.filg.uj.pl/projekty/reprezentacje.
Wszelkie dodatkowe informacje zostaną przesłane uczestnikom po przyjęciu propozycji referatu.
Mamy nadzieję, że wydarzenie spotka się z Państwa zainteresowaniem. Jednocześnie uprzejmie prosimy o pomoc w
rozpowszechnieniu niniejszej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych tematyką konferencji.
Komitet Organizacyjny
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