
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i 

Doktorantów "Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości 

w języku, literaturze, kulturze i sztuce” 

Koło Naukowe Polonistów i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 

zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na IV Ogólnopolską Konferencję 

Naukową Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i 

sztuce, która odbędzie się  28 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.   

Interesuje  nas  zarówno  opozycja  młodości  oraz  starości  w  języku,  literaturze, 

sztuce i kulturze, jak i obie kategorie traktowane oddzielnie. Oto kilka propozycji 

szczegółowych zagadnień:  

- sposoby aktualizowania obu kategorii estetycznych w języku współczesnym; 

- obraz młodości i/ lub starości w przysłowiach, związkach frazeologicznych, leksyce i metaforze; 

- młodość i starość w mediach (kult młodości, granice młodości i starości); 

- starość a dojrzałość; 

- stereotypowe obrazy kategorii wieku, sposoby określania wieku w języku, poezji i  prozie; 

- funkcjonowanie uniwersalnego motywu młodości i/lub starości w literaturze polskiej i obcej; 

- portrety młodzieńców  i starców utrwalone w literaturze i sztuce; 

- obraz wieku w reklamie; 

- zmiany kulturowe i obyczajowe dotyczące kategorii wieku; 

- młodość – dojrzewanie, poszukiwanie drogi życia, pierwsze miłości; 

- starość – przemijanie, doświadczenie; 

- świat wartości ludzi młodych  i  starych; 

- i inne. 

Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego 2017 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat 

wystąpienia, krótki abstrakt - ok.300 znaków, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, 

reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres 

obszarypolonistyki4@interia.pl.  
 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach 

konferencji oraz koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. 

Informacje o numerze konta zostaną przesłane do końca lutego br. 
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