KONFERENCJA POD PATRONATEM
DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
PROF. DRA HAB. STANISŁAWA DUBISZA

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydziału Polonistyki UW

zaprasza na ogólnopolską konferencję doktorantów i młodych pracowników nauki

Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu?
która odbędzie się w dniach 11-12 października 2010 roku.

Tematem konferencji będzie szeroko rozumiana literatura dokumentu osobistego,
do której należą pamiętnik, diariusz, dziennik, autobiografia, zapiski wspomnieniowe czy też
cykle listów. Ta swoista forma piśmiennictwa rodzi i zawsze rodziła problemy
metodologiczne związane z jej ulokowaniem na granicy literackości i nieliterackości,
pomiędzy fikcją a dokumentaryzmem, twórczością a życiem.
Zależy nam na pogłębieniu tej problematyki, a wobec tego na przyjrzeniu się
pamiętnikowi oraz pokrewnym gatunkom wypowiedzi jako źródłom (nie)wiarygodnym w
świetle rozmaitych kontekstów badawczych, takich jak:
 literaturoznawstwo
o poetyka literatury dokumentu osobistego
o konwencja, innowacyjność, chwyt literacki
o teoretycznoliterackie i historycznoliterackie problemy powstające przy
badaniach pamiętnikarstwa i gatunków pokrewnych
 językoznawstwo
o determinanty językowe
o pamiętnikarstwo w perspektywie lingwistycznej
 kulturoznawstwo, socjologia
o uwarunkowania kulturowe
o wpływ prądów/poglądów filozoficznych i estetycznych, mody literackiej
i artystycznej
o wpływ sytuacji społecznej i ekonomicznej piszącego
 historia
o pamiętnik jako źródło historyczne i elementy, które ograniczają jego
wiarygodność jako dokumentu
o uwarunkowania polityczne
 psychologia
o problem pamięci i uwarunkowań psychologicznych podmiotu
o zsubiektywizowanie prawdy
o świadomość i cele twórców.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnych perspektyw badawczych
dotyczących problemu fikcyjności literatury dokumentu osobistego. W zamierzeniu powinna
stać się punktem wyjścia do dyskusji i refleksji nad pamiętnikiem jako tekstem literackim o
wysokim stopniu (nie)wiarygodności.
Zgłoszenia z propozycją tematu i krótkim abstraktem (maksymalnie 2000 znaków),
a także wszelkie
dodatkowe
pytania,
prosimy
kierować
na
adres
konferencja.pamietnikarstwo@yahoo.com w terminie do 15 maja 2010 roku.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Wydziału Polonistyki UW.
Informacje o zakwalifikowaniu referatów zostaną rozesłane do 15 czerwca 2010 roku.
Przewidujemy publikację pokonferencyjną.
Strona internetowa konferencji: http://konferencjapamietnik.republika.pl/
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