Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (TUFS)
we współpracy z
Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej i Instytutem Polskim w Tokio
zapraszają do udziału w konferencji z cyklu
SPOTKANIA POLONISTYK TRZECH KRAJÓW 2014
– CHINY, KOREA, JAPONIA –
Termin i miejsce: 24 października – 27 października 2014 r., Tokio
W 2007 roku w Departamencie Studiów Polskich Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Studia Polonistyczne w Azji zorganizowana
z okazji jubileuszu 20-lecia powstania polonistyki koreańskiej. Uczestnikami konferencji byli m.in.
przedstawiciele polonistyk chińskiej (BFSU) i japońskiej (TUFS). Konferencja ta zapoczątkowała
regularne zjazdy nazwane Spotkaniami Polonistyk Trzech Krajów: Chiny, Korea, Japonia (SPTK).
Ustalono, że spotkania będą odbywały się co dwa lata. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 2009
roku w Japonii na TUFS, drugie w 2010 roku w Chinach na BFSU, trzecie ponownie w Korei na
HUFS, tym razem połączone z 25-leciem polonistyki w Korei. Konferencja, na którą obecnie
zapraszamy Państwa do Tokio, będzie czwartą w ramach SPTK.
Ramowy program konferencji:
24 X, piątek – przyjazd uczestników do Tokio, przyjęcie w Ambasadzie RP (wieczorem);
25 X, sobota – I dzień konferencji (TUFS Fuchu Campus) – otwarcie konferencji, obrady;
26 X, niedziela – II dzień konferencji (TUFS Hongo Satellite) – obrady, zamknięcie
konferencji, kolacja pożegnalna;
27 X, poniedziałek – wyjazd uczestników z Tokio (dla osób wylatujących po południu lub
wieczorem proponujemy wspólne zwiedzanie miasta).

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich profesorów, lektorów, doktorantów,
magistrantów z polonistyk azjatyckich oraz wykładowców z Polski, którzy związani są z
nauczaniem studentów z Chin, Korei, Mongolii i Japonii.
Wystąpienia uczestników wstępnie klasyfikowalibyśmy wg kategorii następujących:
1/ Z PRACY NA POLONISTYCE – Sprawozdania i obserwacje dotyczące dydaktyki i
praktyki nauczania języka i kultury polskiej. Badania na temat stanu lub historii studiów
polonistycznych, ich uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, kulturowych. Badania
dotyczące życia studentów-polonistów w czasie studiów i monitorowania karier
zawodowych absolwentów.
2/ POLONICA – Badania dotyczące dokumentów, rękopisów, druków pisanych w języku
polskim lub dotyczących Polski. „Studia polskie” w Trzech Krajach.
3/ Z WŁASNEGO PODWÓRKA – Referaty, refleksje z bieżącej pracy naukowej lub z
ostatnich dokonań własnych.

4/ STUDENCI AZJATYCCY W POLSCE: PROBLEMY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
– Sprawozdania i obserwacje na temat studentów z Chin, Korei, Mongolii, Japonii (innych
krajów azjatyckich) studiujących na uniwersytetach w Polsce, procesy adaptacyjne,
przygotowanie do życia w Polsce. Referaty z badań nad błędami językowymi, ewaluacja
wyników nauczania itp.
Przewidujemy wydanie kolejnego rocznika SPTK, w którym drukiem zamieścimy referaty
wygłoszone na konferencji.

W sprawie dofinansowania prosimy, jak w latach ubiegłych, o zwrócenie się do Ambasady RP w
każdym z krajów uczestniczących w naszej konferencji. Konferencja będzie finansowana z różnych
źródeł: przez Instytut Polski w Tokio, ze środków własnych TUFS oraz opłat konferencyjnych.
Uczestnicy z Polski sami ponoszą koszty podróży oraz noclegów. Wszystkich Państwa uprzejmie
poprosimy o pokrycie kosztów dojazdu z lotniska (Narita lub Haneda) do centrum Tokio (i z
powrotem) oraz przejazdów na terenie miasta.
Noclegi zaproponujemy Państwu w hotelu w centrum miasta. Szczegóły dotyczące zakwaterowania
prześlemy Państwu po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.
Liczymy bardzo na obecność Państwa na kolejnej konferencji SPTK w Tokio. Uprzejmie prosimy
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 15 kwietnia 2014 roku na adres
sptk2014@gmail.com (tytuł wystąpienia można przesłać później). Ze względu na komfort i wygodę
zakwaterowania, prosimy o nieprzekraczanie terminu zgłoszeń.
Z serdecznymi pozdrowieniami z Tokio w imieniu organizatorów,

Prof. Koji Morita
Kierownik Polonistyki
Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych
(Tokyo University of Foreign Studies/東京外国語大学)

