Opole, 13 grudnia 2018 r.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Członkowie Stowarzyszenia Germanistów Polskich!

Kongres Stowarzyszenia Germanistów Polskich jest rokrocznym spotkaniem naukowców z
Polski, Niemiec i innych krajów europejskich, którego celem jest szeroka debata poświęcona
aktualnym kierunkom badań i wyzwaniom współczesnej germanistyki. Przyszłoroczny
kongres odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim w dniach 17-19 maja 2019 r. a partnerem
zagranicznym będzie Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Temat kongresu brzmi: „Ślady
języka i kultury niemieckiej w Polsce i innych krajach nieniemieckojęzycznych Europy”.
Zapraszamy bardzo serdecznie do Opola i do wzięcia udziału w kongresie. Wpisuje się on
w

tradycję badań germanistycznych dotyczących związków kulturowo-językowych w

wymiarze

regionów

i

obszarów

wielokulturowych

naszego

kontynentu.

Ludność

niemieckojęzyczna pozostawiła w tych regionach trwały ślad, m.in. w postaci wysp
językowych oraz kultury materialnej i niematerialnej. Na wielu obszarach wpływ ten trwa do
dzisiaj i wzbogacając je kulturowo sprawia, że stają się one naturalnymi pomostami
pomiędzy krajami.
Tym samym spotkanie kongresowe w Opolu widzimy jako wielopłaszczyznową platformę
pozwalającą na wymianę doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych w
wymiarze krajowym i międzynarodowym. Dialog i dyskurs naukowy oraz ściślejsza
współpraca połączą i zbliżą do siebie germanistów od Kijowa po Sevillę.

Stowarzyszenie Germanistów Polskich
c/o Instytut Filologii Germańskiej
pl. Staszica 1
45-052 Opole
Polska
www.sgp.edu.pl, sgp@sgp.edu.pl

Istotnym punktem w programie kongresu będzie panel dyskusyjny poświęcony „Kondycji
germanistyki akademickiej w Polsce”, który ma wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na
dyskusję nad nowymi prawnymi uwarunkowaniami polskich uczelni w kontekście
wprowadzenia „Konstytucji dla Nauki 2.0”. Możliwość porównania programów i priorytetów
kształceniowych germanistyki w niemieckim i

nieniemieckojęzycznym krajobrazie

uniwersyteckim w Europie pozwoli unaocznić wyzwania, z którymi germanistyka będzie
musiała się zmierzyć w przyszłości.
W ramach kongresu są planowane następujące sekcje: Germanistische Linguistik,
Germanistische Literaturwissenschaft, Germanistische Glottodidaktik, Germanistische
Translatorik,
Germanistische

Germanistische

Komparatistik,

Fachsprachenforschung,

Germanistische

Germanistische

Sprachvarietäten,

Kulturwissenschaft

oraz

Germanistische Text- und Diskurslinguistik. W ramach sekcji dyskutowane będą między
innymi:
- warianty języka niemieckiego poza niemieckojęzycznym obszarem językowym z
uwzględnieniem niemieckich wysp językowych,
- germanistyczny wymiar organizowania glottodydaktyki na poziomie uniwersyteckim w
Europie środkowo-wschodniej z uwzględnieniem współpracy i wymiany doświadczeń z
niemieckimi ośrodkami uniwersyteckimi,
- badania porównawcze z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa w nawiązaniu do
dyskusji wokół projektów naukowych nastawionych na tworzenie szerszych modeli
kulturowych, pozwalających na uchwycenie regionalnych i wykraczających poza nie
europejskich ram badawczych,
- status germanistyki zagranicznej (Auslandsgermanistik) obecnie i w przyszłości;
wyzwania i perspektywy w świetle reformy szkolnictwa wyższego,
- społeczna i gospodarcza rola języka niemieckiego w krajach nieniemieckojęzycznych,
rola i aspekty niemieckiego języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem
jego dydaktyki,
- translatoryka i jej interkulturowy charakter,
- ujęzykowienie pamięci, teksty i dyskursy medialne, relacje pomiędzy językiem a
tożsamością zbiorową.
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Podobnie jak w ubiegłych latach, tak też w tym roku wystąpiliśmy z wnioskiem o
dofinansowanie konferencji. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest pobranie
opłaty konferencyjnej. Zarząd SGP ustanowił z tytułu uczestnictwa w przyszłorocznym
kongresie opłatę w wysokości 200 zł dla członków SGP, którzy opłacili składkę
członkowską, oraz 450 zł dla uczestników niebędących członkami stowarzyszenia.
Zgłoszenia do udziału w kongresie (w formie wypełnionego formularza) oraz wszelkie
zapytania proszę przesyłać na adres:
sgp@sgp.edu.pl. W najbliższych dniach na stronie internetowej SGP (sgp.edu.pl) pojawią
się dalsze informacje organizacyjne.
Korzystając z okazji, że niebawem będziemy obchodzili kolejne Święta Bożego
Narodzenia i wkrótce potem będziemy świętować Nowy Rok, pragniemy złożyć Paniom i
Panom jak najlepsze życzenia świąteczne, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
prywatnym i sukcesów zawodowych w roku 2019.
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