Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Skandynawia - terra fantastica?
WSMiP UŁ, 26 kwietnia 2013 r.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 - Rejestracja.
10.00 - Otwarcie konferencji. (Sala Rady Wydziału SMiP UŁ)

10.30 - 12.45 - Panel 1A - Historia sztuki i literatury Skandynawii.
mgr Piotr Pajor (UJ) - Architektoniczna oprawa grobu św. Olafa w katedrze w Trondheim i jej
europejskie konteksty.
mgr Magdalena Skrzypczak (UŁ) - „Byłam wysoko na kruczej przełęczy”. Melancholijny entourage
w Krukowisku Dagny Juel-Przybyszewskiej.
Ewelina Woźniak (UŁ) - „I człowiek nieprzyjaciel, i woda nieprzyjaciel” czyli o sposobie i przyczynach
obrazowania Skandynawii w literaturze staropolskiej.
Iwona Pawełczyk (UŁ) - Uniwersum baśni skandynawskich — światy znane, lecz nieodkryte.
Maria Sotor (AMK, UJ) - Organiczność w muzyce kompozytorów skandynawskich na przykładzie
wybranych symfonii Sibeliusa, Nielsena i Nørgårda.
Joanna Maciaszek (UŁ) - Zarys dziejów malarstwa duńskiego XIX wieku.

10.30 - 12.45 - Panel 1B - Wizerunek państw oraz ludów skandynawskich i nordyckich w ujęciu
historycznym i współczesnym.
dr Witosław Awedyk (UAM) - Norwegian language Policy towards lexical loanwords from English.
mgr Agata Lubowicka (UG) - Duńskie polarnictwo w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku jako dyskurs
władzy służący podporządkowaniu grenlandzkiego Innego.
mgr Georgi Gruew (UAM) - Nowożytne mapy Islandii jako źródło wiedzy o Skandynawii w Europie.
mgr Ewa Litke (UW) - Na północnym peryferium. Rola geopolityki w polityce zagranicznej Finlandii na
przełomie XX i XXI wieku.

Agnieszka Legutko (UEK) - Islandia – wyspa pomiędzy Europą i Ameryką. Rozwój społeczny,
gospodarczy i kulturowy wyspy po II wojnie światowej i interakcje z wybranymi państwami
i organizacjami.
mgr Łukasz Kosiński (UMCS) - Obraz najazdów wikińskich w Rocznikach Irlandzkich.

12.45 - 13.15 - Przerwa kawowa.

13.15 - 15.15 - Panel 2A - Współczesna literatura, film oraz design skandynawski.
mgr Elżbieta Binczycka (UJ) - Szamańska podróż Ailo Gaupa.
mgr Agnieszka Skalska (UŁ) - Mityczny świat wikingów oczami dziecka – Odd i lodowi olbrzymi Neila
Gaimana.
Mateusz Żebrowski (UŁ) - Przestrzeń pamięta i rozumie, czyli obrazy tożsamości „wypartej” zawartej
w otoczeniu na przykładzie filmu „Moje matki” oraz powieści „Podróż na dźwiękach szamańskiego
bębna”.
Joanna Zatorska (UŁ) - A brief study of social and cultural conditions in post-war Sweden based on Arne
Mattsson's “One Summer of Happiness”.
Olivia Jary (UŁ) - Ikea - zwykły nie zwykły katalog.

13.15 - 15.15 - Panel 2B - Skandynawski model państwa opiekuńczego.
mgr Wojciech Lieder (UŁ) - Szwecja – opiekuńcze państwo dobrobytu.
Gabriela Machowska (UJ) - Szwedzki model państwa dobrobytu modelem idealnym? Powstanie, rozwój,
perspektywy i zagrożenia szwedzkiej polityki dobrobytu społecznego.
Witold Olszyk, Konrad Rudnicki (UWr) - Gunnar Myrdal - czołowy przedstawiciel szkoły sztokholmskiej.
Michał Włodarczyk (UWr) - Lewicowy wyrzut sumienia? Dekonstrukcja państwa opiekuńczego
w skandynawskich powieściach kryminalnych.
Maciej Grzywacz (UMK) - Polityka (anty)alkoholowa w Norwegii.

15.15 - 15.45 - Przerwa kawowa.

15.45 - 17.45 - Panel 3A - Współczesna muzyka w Skandynawii.
mgr Magdalena Kowalska (UŁ) - Thora spotkania z popkulturą
mgr Joanna Puchalska (UJ) - Open Valhalla’s door.
Dorota Mrozowicz (UŁ) - Fenomen skandynawskiej muzyki metalowej oraz znaczenie mitologii
skandynawskiej dla tekściarzy zespołów metalowych.
Jakub Błaszczyk (UAM) - Fenomen popularności skandynawskich zwycięzców Eurowizji na przestrzeni
lat 2006-2012.
Adrian Skoczylas (UŁ) - Skandynawia jako serce Eurowizji - aspekt kulturowy i polityczny.

15.45 - 17.45 - Panel 3B - Integracja regionalna oraz europejska państw skandynawskich.
mgr Joanna Pelczar (UJ) - Życie między granicami. Analiza sytuacji geopolitycznej Saamów.
Adam Marcisz (UŚ) - Północna współpraca.
Mariusz Kociszewski (UW) - Prawna i gospodarcza współpraca państw Skandynawii – wybrane aspekty.
Monika Ramus, Krzysztof Zakrzewski (UWr) - Przyczyny sprzeciwu Norwegii wobec członkostwa w Unii
Europejskiej.
Jakub Wojas (UJ) - Międzynarodowe znaczenie procesu integracji Skandynawii.

18.00 - Zakończenie konferencji

