
  

                                                                                     

Uniwersytet w Białymstoku 
Wydział Filologiczny 

Kolegium Literaturoznawstwa 
Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych 

 
 

mają zaszczyt zaprosić na 

Zdalną Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt 

termin: 25 marca 2022 (on-line) 

 
 fot. domena publiczna, za: polona.pl 

 

Szanowni Państwo! 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do podzielenia się wynikami badań nad specyfiką, genezą,  

rozwojem polskiej i zagranicznej powieści dla dziewcząt. 

Proponujemy  następujące kręgi zagadnień: 

 Powieść dla dziewcząt – wyznaczniki; przedmiot i metodologia badań 

 Powieść dla dziewcząt w kręgu gatunkowych, literackich i kulturowych zależności 

 Rozwój i przemiany powieści dla dziewcząt 

 Główne problemy i motywy (dom, rodzina, pierwsza miłość, dorastanie…) 

 Portret/y dorastającej dziewczyny 



  

                                                                                     

 Dawni i współcześni twórcy powieści dla dziewcząt: Hoffmanowa, Krakowowa, Papi, 

Urbanowska, Alcott, Burnett, Montgomery, Buyno-Arctowa, Korczakowska, Kann, 

Makuszyński, Żurakowska, Ożogowska, Krüger, Boglar, Kamieńska, Bielicki, 

Siesicka, Musierowicz, Nowacka, Przybylska, Fox i wielu innych… 

Liczymy  również na autorskie propozycje wystąpień. 

*** 

TERMINY, INFORMACJE 

& Zgłoszenia propozycji referatów (formularz w załączeniu) prosimy przesłać do 20 

lutego 2022, na adres e-mailowy: a.nosek@uwb.edu.pl 

& Termin przesłania tekstów do druku do 20 czerwca 2022 na adres: 

a.nosek@uwb.edu.pl 

(artykuły z  pozytywnymi recenzjami zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie 

naukowym) 

& Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Obejmuje ona koszty aktywnego 

uczestnictwa w konferencji  (wygłoszenia referatu) i koszty wydawnicze.  

Należy ją przelać do 15 marca 2022 na konto Uniwersytetu w Białymstoku (ul. 

Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, NIP 542-23-83-747):  

Bank Millennium  74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 

z dopiskiem: Powieść dla dziewcząt (imię i nazwisko Uczestnika) 

 

Z wyrazami szacunku  

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB  (koordynator Konferencji Zdalnej) 

 
Komitet Naukowy Konferencji 
dr hab. Anna Janicka, prof. UwB 
dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK 
dr hab. Anna Nosek, prof. UwB  (przewodnicząca) 
dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD 
dr hab. Maciej Szargot, prof. UŁ 
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP 
dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW 
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Ogólnopolska Zdalna Konferencja Naukowa 

Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt 
25 marca 2022 (on-line) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 20 lutego 2022 r. na adres: a.nosek@uwb.edu.pl 

Stopień, tytuł naukowy; imię, nazwisko; reprezentowana jednostka naukowa (nazwa uczelni, 

wydziału/instytutu): 

 

Tytuł referatu: 

 

Krótkie streszczenie (3-5 zdań): 

 

Dane do faktury: 

Dokładny adres Instytucji: 

NIP: 

Fakturę należy przesłać na adres: 

Dane kontaktowe uczestnika konferencji zdalnej: 

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail: 

Numer telefonu:  
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