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    Wydział Filologiczny 

                Instytut Filologii Polskiej 

                    Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

    mają zaszczyt zaprosić na 

Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 

 

Życie bez miłości jest (nie)możliwe 
 

Termin: 24 – 25 maja 2018 r. 

Miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski 

Szanowni Państwo, 

 w dzisiejszym świecie relatywizmu moralnego, dewaluacji wartości, a niekiedy zatracenia 

prawdziwego sensu miłości, potrzebnym, a wręcz koniecznym, staje się ponowne rozważenie 

jej istoty. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Bardzo 

zależy nam na wystąpieniach nie tylko literaturoznawców czy językoznawców, ale także 

filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów oraz medioznawców.  

Proponujemy do przemyśleń i dyskusji następujące zagadnienia: 

 miłość w ujęciu językoznawców, literaturoznawców, filozofów, psychologów, 

pedagogów, socjologów; 

 definicje analityczne/sprawozdawcze pojęć miłość erotyczna, miłość bliźniego oraz ich 

redefinicje; 

 miłość w tekstach kultury; 

 sposoby obrazowania miłości w literaturze; 

 język miłości, w tym pozawerbalne sposoby komunikowania; 

 relacja seksualna; bliskość – intymność; 

 sposób ukazywania miłości w mediach i jego wpływ na postawy człowieka; 

 zwierzenia w mediach; 

 miłość w ponowoczesnym świecie z perspektywy młodzieży; 

 miłość w rodzinie a rozwój dziecka; 

 uczenie się miłości i wychowanie do miłości. 

 

Podane tematy stanowią jedynie propozycje ze strony organizatorów.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.  
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Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31.03.2018 roku (formularz zgłoszenia w  załączeniu).  

 

Opłata konferencyjna – 450 zł i obejmuje koszty: posiłków (2 obiady, barek kawowy, 

uroczysta kolacja), materiałów konferencyjnych i recenzowanej publikacji.  

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. 

 

Na prezentację wystąpień przewidujemy 20 minut. Szczegółowe informacje organizacyjne 

wyślemy uczestnikom w terminie późniejszym. 

KOMITET NAUKOWY: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej;  prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski; prof. dr hab. Jolanta 

Pasterska, Uniwersytet Rzeszowski; prof. dr hab. Helena Synowiec, Uniwersytet Śląski                  

w Katowicach,  prof. dr hab. Halina Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski, dr hab. prof. UR Urszula 

Kopeć, Uniwersytet Rzeszowski 

 

ORGANIZATORZY: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii 

Polskiej, Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego.  

Kontakt: 

dr Marzena Bąk      dr Agata Kucharska-Babula    dr hab. prof. UR Urszula Kopeć     

tel.603 929 982                 tel. 697 971 420                              tel. 511 742 811 

 

 
 
      


