
Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do wzięcia
udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej zatytułowanej Od liberatury do e-literatury, która
odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2009 r. w Kamieniu Śląskim. Celem konferencji jest stworzenie platformy dla
wspólnej merytorycznej debaty nad wzajemnymi związkami literatury i mediów, która zintegrowałaby środowisko
kulturoznawców, medioznawców, estetyków, literaturoznawców i językoznawców. Pragniemy objąć dyskusją
możliwie szerokie spektrum zjawisk mając na uwadze różnorodność nośników literackiego słowa, niejednorodność
strategiistrategii twórczych i praktyk odbiorczych oraz intermedialny, hybrydyczny charakter wielu projektów i działań
artystycznych. Proponujemy następujące tematy, wokół których zbudowane zostaną panele konferencyjne:

Awangardowe korzenie e-literatury (od programów eksperymentalnych literatury konkretnej do literatury
elektronicznej). Rozwój form literackich na styku sztuki i technologii (związki pomiędzy literaturą elektroniczną
i wczesną sztuką komputerową). Perspektywy metodologiczne – możliwości wykorzystania narzędzi archeologii
mediów w badaniach nad e-literaturą. 

Poezja cyfrowa wobec tradycji poezji wizualnej i spacjalnej. Logowizualność i synestezja w poezji cyfrowej.
Wykorzystanie maszyn i generatorów w twórczości językowej – „wiersze Turinga”. Kod jako element wiersza
– hybrydyzacja języka naturalnego i języków programowania w tzw. codeworks. Typologia poezji cyfrowej.
Estetyka poezji cyfrowej. Design w poezji cyfrowej. Procesualny charakter cyfrowego poematu.
Pytanie o możliwość przekładu poezji cyfrowej – dylematy tłumacza. Poezja cyfrowa w kontekście lokalnym 
(sylwetki rodzimych twórców). 

Od tradycyjnych taksonomii do sieciowej ekologii gatunków. Transformacje tradycyjnych gatunków w Internecie oraz
nowe formy gatunkowe specyficzne dla tego medium. Podstawowe gatunki e-literatury, ich charakterystyka i główne
problemy: hipertekst literacki, fikcje interaktywne (IF), literatura awatarowa, e-literatura 3D, e-literatura wykorzystująca 
technologię GPS (locative narratives), literatura CAVE, dramat interaktywny i e-teatr. Interfejsy e-literatury.
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Od liberatury do e-literatury



Strategie narracyjne i językowe w e-literaturze

Materie literackiego słowa. Od papieru do środowiska elektronicznego

Literatura Sieci a literatura (W) Sieci

Internet jako narzędzie artystyczne oraz medium prezentacji i dyseminacji tekstów literackich. Rola słowa i strategii
werbalnych w net arcie. Amatorska twórczość językowa w dobie konwergencji: blogosfera, legendy miejskie
w Internecie, sieciowe fanfiction jako przejaw literatury kolektywnej. 

Lingwistyczne kategorie badawcze wobec e-literatury. Zmienne perspektywy postrzegania tekstualności
– hiperteksty, cyberteksty i ergodyczność oraz technoteksty jako dyskutowane kategorie opisu.
Analiza strategii narracyjnych w interaktywnej fikcji i grach elektronicznych; gry komputerowe a badania literackie

     Uprzejmie prosimy o przesłanie zgło-
szenia w postaci abstraktu zawierającego
około 1200 znaków do dnia 15 czerwca
2009 roku na adres mailowy:
eliteratura@uni.opole.pl

lub pocztą na adres:

Katedra Teatru, Filmu i Nowych MediówKatedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów
Instytut Filologii Polskiej
Plac Kopernika 11, p.314
45-040 Opole

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesła-
nych zgłoszeń. Planowana jest publikacja materiałów
pokonferencyjnych.

Opłata konferencyjna wynosi 470 PLN. W jej ramach
organizatorzy zapewniają wyżywienie. Opłata konferencyjna
nie pokrywa kosztów noclegów. Organizatorzy pośredniczą
w rezerwacji miejsc hotelowych w Europejskim Centrumw rezerwacji miejsc hotelowych w Europejskim Centrum
Konferencyjnym – Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu
Śląskim. Pozostałe informacje organizacyjne przesłane zostaną
w odrębnym zawiadomieniu.
                          Z poważaniem
                          Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
                          Dr Monika Górska-Olesińska

Słowo jako element instalacji interaktywnych – multisensoryczne doświadczenie słowa w sztuce mediów
(złożone relacje pomiędzy tekstem a ciałem interaktora). Tekst między mediami – intermedialność i transmedialność
e-literatury. Literatura w stadium wideo (wideopoematy). Literatura pisana laserem (holopoezja).
Biopoezja i transgenika – nowe horyzonty literatury „po-Sieci”. 


	a1
	drugastrona

