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Konferencja naukowa nt.

Narracja w teorii i praktyce logopedycznej
Szanowni Państwo,
Ośrodek Logopedyczny, Zakład Językoznawstwa i Logopedii Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlecki Oddział Terenowy PTL zapraszają do
udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Narracja w teorii i praktyce logopedycznej
(28-29 września 2018 r. w Siedlcach).
Współcześnie narracja jest przedmiotem dociekań badaczy wielu dyscyplin naukowych, m.in.
filozofii, teorii literatury, językoznawstwa, psychologii i logopedii. Zdaje się być również
centralnym motywem debaty publicznej. Różne teorie narracji oraz sposoby definiowania narracji
w literaturze przedmiotu wskazują na rangę problemu w wieloobszarowych badaniach
naukowych. Dowodzą też możliwości wykorzystywania wyników badań nad narracją
w pogłębionej charakterystyce różnych zaburzeń mowy, opracowaniu logopedycznych narzędzi
diagnostycznych i programowaniu skutecznej terapii logopedycznej. W związku z powyższym
proponujemy rozważanie następujących zagadnień:
1. Pojęcie narracji w różnych dyscyplinach nauk – konceptualizacje narracji.
2. Narracja a tekst.
3. Narracja w rozwoju mowy, zaburzeniach mowy i gerentologopedii.
4. Metody rozwijania umiejętności narracyjnych.
5. Narzędzia do badania narracji.
Zachęcamy do udziału w naszym spotkaniu zarówno badaczy narracji, badaczy innych
problemów, dla których problematyka narracji jest istotna, jak również logopedów praktyków,
którzy na co dzień zajmują się rozwijaniem umiejętności narracyjnych. Jesteśmy otwarci na
Państwa propozycje ujęcia problemu. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jest atrakcyjna,
a nasze spotkanie będzie owocne.
Prosimy
o
zgłoszenie
tematów
do
07.
09.
2018
r.
na
adres:
logopedia_projekt@uph.edu.pl – formularz w załączniku.
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prof. dr hab. Stanisław Grabias

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Marzena Kryszczuk
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Informacje o konferencji
Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach (aula 0.8 A), ul. Żytnia 39, Siedlce
Opłata konferencyjna: 250 zł – udział czynny (z referatem) dla członków PTL
300 zł – udział czynny (z referatem)
100 zł – udział bierny
Prosimy o przesłanie opłaty do 15.09.2018 r. na konto:
Bank PKO S.A. 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
oraz o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem naukowym), dokładnego adresu wpłacającego
z dopiskiem „Konferencja Narracja”. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej
poniesione koszty udziału w konferencji prosimy o podanie danych do wystawienia faktury i wpisanie
adnotacji „Faktura” w formularzu zgłoszeniowym.
Korespondencję można nadsyłać na adres:
Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
ul. Żytnia 39, pokój 3.27
08-110 Siedlce
Dopisek: „Konferencja Narracja”

lub na adres poczty elektronicznej: logopedia_projekt@uph.edu.pl
Opłata konferencyjna pokrywa koszt przerw kawowych (dla wszystkich uczestników konferencji), oraz 2
obiadów (piątek, sobota) dla czynnych uczestników konferencji, publikacji wystąpienia
w formie artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Nie obejmuje kosztu dojazdu
i zakwaterowania.
Zapraszamy do Siedlec!

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Marzena Kryszczuk

Sekretarz konferencji
mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

