Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Konfucjusza
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Sinologicznej
„Oblicza Chin”
Poznao 21 - 22 stycznia 2011 r.
Chiny od zawsze stanowiły inspiracje dla badaczy z Zachodu, których bez reszty pochłonęła
ich odmiennośd i niezwykłośd. Czy jednak kiedykolwiek udało im się jednoznacznie określid
pojęcie „Chiny”? Czy w ogóle możliwe jest stworzenie spójnego obrazu kraju o tak
ogromnym zróżnicowaniu kulturowym i językowym? Kraju o przebogatej tradycji i
nieprzerwanej od tysiącleci historii?
Celem konferencji jest zaprezentowanie Chin jako kraju o ogromnym zróżnicowaniu
kulturowym i językowym, oraz pokazaniu wpływu tej różnorodności na pozycje Chin na
arenie międzynarodowej.
Konferencja skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów, których
zainteresowania skoncentrowane są na współczesnych problemach Paostwa Środka.
Przewidywany czas trwania konferencji to dwa dni. Proponowane są trzy spotkania
panelowe, na których uczestnicy zaprezentują trwające 20 minut referaty związane z
tematem głównym panelu. Moderator każdego panelu przedstawi wykład wprowadzający w
dane zagadnienie.
Panel Językoznawczy : „Sytuacja językowa Chin”






Rola i zasięg putonghua
Dialekty chioskie
Języki mniejszości
Polityka językowa ChRL
Analfabetyzm w Chinach

Panel Kulturowy: „Kultura chioska w XX i XXI wieku”






Współczesna literatura chioska
Filmy piątej i szóstej generacji filmowców
Wpływ kultury zachodniej na współczesną kulturę chioską
Zanik tradycyjnych form architektonicznych
Kultura awangardowa w Chinach, jej zasięg i odbiorcy

Panel Polityczno – Ekonomiczny : „Chiny wobec globalnej polityki ekonomicznej”






Przyczyny sukcesu gospodarczego i prognozy na przyszłośd
Stosunki Chin z sąsiadami
Źródła pozyskiwania energii
Najważniejsze reformy ekonomiczne po wstąpieniu do WTO
Wpływ chioskiej polityki ekonomicznej na życie przeciętnego mieszkaoca Chin

Aby wziąd udział w konferencji należy wysład abstrakt (ok. 250 słów) na adres
kns.zhongguo@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2010. W temacie e-maila
prosimy o wpisanie: „Oblicza Chin 2011”, <<imię i nazwisko>>.
Nie ma opłaty konferencyjnej, koszty noclegów dla uczestników spoza Poznania zostaną
pokryte przez Instytut Konfucjusza. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji.
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