
Dnia 9 maja 2012 Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego we współpracy z Kołem 

Naukowym Niderlandystów organizuje konferencję  

„DE LAGE LANDEN. MULTIDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE NA FLANDRIĘ 
I HOLANDIĘ”. 

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie Flandrii i Holandii w szerokiej perspektywie 

badawczej. Chcemy Państwu zaoferować nie tylko językoznawcze, literaturoznawcze, 

czy kulturowe ujęcie, ale także polityczne, historyczne i ekonomiczne. 

Konferencja jest przeznaczona nie tylko dla niderlandystów i studentów 

niderlandystyki, ale także dla szerszej publiczności, która chce wzbogacić swoją wiedzę 

o krajach niderlandzkiego obszaru kulturowego. Do udziału w konferencji zapraszamy 

wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką związaną z Flandria i Holandią. 

Multydyscyplinarne ujęcie pozwoli referentom zaprezentować Flandrię i Holandię z ich 

osobistego obszaru badawczego. Odczyty będą odbywać się zasadniczo w języku 

angielskim, jednakże znajdzie się przestrzeń na prezentacje w języku polskim i 

niderlandzkim. Referentów, którzy zechcieliby wesprzeć konferencję swoim 

wystąpieniem, prosimy o nadsyłanie abstraktów. 

Zaproszenie do zgłaszania referatów 

 Pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i doktoranci 

 

Pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i doktoranci, którzy zechcieliby wziąć 

udział w konferencji proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 

go wraz z abstraktem wystąpienia. 

 

Czas referatu: max. 30 minut (20 minut wystąpienia + 10 minut na zadawanie pytań 

i dyskusję). 

 

Studenci 

 

Jest także przewidziana sekcja dla młodych talentów – studentów, którzy chcieliby 

zaprezentować swoje prace licencjackie, magisterskie lub inny ciekawy projekt, który 

powstał w czasie ich studiów. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i odesłanie go wraz z abstraktem oraz opinią promotora lub nauczyciela 

akademickiego. 

 

Czas trwania referatu: max. 15 minut 

 

Języki wystąpień: preferowany angielski, ale języki polski i niderlandzki są także mile 

widziane. 

Termin nadsyłania abstraktów mija z dniem 20 LUTEGO 2012. Otrzymają Państwo 

potwierdzenie przyjęcia wystąpienia przed 1 marca 2012. 



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować z Panią Stefanie 

Bogaerts, niderlandystyka@kul.pl, +48 604 064 936. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla referentów: wersja angielska preferowana 

Grupa docelowa: niderlandyści, studenci niderlandystyki, osoby zainteresowane 

językiem niderlandzkim, niderlandzka kulturą i literaturą 

Języki wystąpień: preferowany angielski, ale część wystąpień może zostać wygłoszona w 

języku polskim i niderlandzkim. 

10.00 - Powitanie 

10.15 -12.45 Wykłady 

12.45 - 14.00 Przerwa obiadowa 

14.00 - 17.30 Wykłady 

 

Pełny program zostanie ogłoszony na początku marca. 

 

Uczestnicy 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Można nadsyłać swoje dane (imię  i nazwisko, status, instytucja) na adres e-mail: 

niderlandystyka@kul.pl 

 

Referenci 

Odsyłamy osoby zainteresowane do zakładki Zaproszenie do zgłaszania referatów. 

 

Organizatorzy 

  

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego 

Koło Naukowe Niderlandystów 

  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

niderlandystyka@kul.pl 

www.kul.pl/niderlandystyka 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować z Panią Stefanie 

Bogaerts, niderlandystyka@kul.pl, 48 604 064 936. 

 


