
 

 
 

Katedra Filologii Hiszpańskiej i Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego 
 

zapraszają do udziału w II interdyscyplinarnej konferencji naukowej 
 
 

Rzym a Półwysep Iberyjski. 
Różnorodność relacji od starożytności po współczesność 

 
25–26 kwietnia 2019 roku 

  
Historia Półwyspu Iberyjskiego nie zaczęła się wraz z podbojem Rzymian, lecz 

ich wkroczenie na półwysep wywarło ogromny wpływ na losy zamieszkujących tam 

ludów. Konsekwencje okazały się niezwykle trwałe: elementy kultury starożytnego 

Rzymu są wciąż żywe nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, ale również w krajach, w 

których zostały zaszczepione wraz z podbojami kolonizacyjnymi. Kwestia ta pozostaje 

obiektem żywego zainteresowania badaczy z wielu dziedzin.  

Celem kolejnej już interdyscyplinarnej konferencji będzie wymiana doświadczeń 

naukowych między prelegentami z Polski i z zagranicy, którzy na podobny przedmiot 

badań patrzą z różnych metodologicznie perspektyw. Mamy nadzieję wysłuchać 

wystąpień poświęconych interesującym zależnościom łaciny i języka hiszpańskiego. 

Liczymy również na obecność literaturoznawców, którzy podejmą takie zagadnienia, 

jak na przykład obraz Półwyspu w piśmiennictwie rzymskim czy inspiracja źródłami 

starożytnymi w literaturze hiszpańskojęzycznej i portugalskiej. Nie może też zabraknąć 

badaczy historii, sztuki i archeologów – ze względu na wspólną przeszłość Rzymu i 

Półwyspu Iberyjskiego, o której mówią liczne ślady kultury materialnej, pozostałe po 

starożytnej wymianie handlowej i podróżach.  



Mamy nadzieję, że podczas obrad wyłonią się szczególnie interesujące kwestie 

badawcze, które w przyszłości będą mogły stać się przedmiotem badań we wspólnie 

prowadzonych projektach.  

Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy literaturoznawców, 

językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, archeologów i 

innych badaczy zainteresowanych tematyką.  

 

Prosimy o przesyłanie propozycji referatów, które będą dotyczyły następujących 

zagadnień związanych z wzajemnymi relacjami mieszkańców starożytnego Rzymu i 

Półwyspu Iberyjskiego:  

 

1. Historia podbojów Półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian.  

2. Relacje polityczne i gospodarcze w czasach starożytnych.  

3. Wpływy językowe.  

4. Wzajemne wpływy i inspiracje w literaturze.  

5. Recepcja literatury rzymskiej na Półwyspie Iberyjskim oraz w innych krajach 

hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych.   

6. Inspiracje w sztuce.  

7. Pozostałości kultury materialnej z czasów rzymskich na terenie Półwyspu.  

8. Migracje ludności w czasach starożytnych i w epokach późniejszych.  

10. Wzajemne wpływy w dziedzinie religii.  

11. Codzienne zwyczaje Rzymian i ich wpływ na życie mieszkańców Półwyspu 

Iberyjskiego.  

12. Recepcja i aktualność tradycji starożytnego Rzymu w kulturze nowożytnej 

Półwyspu Iberyjskiego oraz innych krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.  

 

Języki konferencji: polski, hiszpański, angielski  

Oplata konferencyjna: 420 zł / 100 euro (obejmuje koszt uczestnictwa, materiałów 

konferencyjnych, przerw kawowych, dwóch obiadów, bankietu i publikacji 

monograficznej złożonej z wybranych artykułów).  

 



Propozycje tematów wraz ze streszczeniem (do 1500 znaków) prosimy kierować do 31 

stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adresy organizatorów:  

 

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (język polski, język angielski)  

adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl  

 

dr Maria Judyta Woźniak (język polski, język hiszpański)  

m.j.wozniak@uni.lodz.pl  

 

O przyjęciu referatu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w połowie 

lutego. Wtedy też zostaną podane dalsze informacje.  

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.  

Miejscem obrad będzie Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 

171/173 Łódź. 

 

Komitet naukowy konferencji:  

 

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki) 

prof. zw. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Uniwersytet Warszawski) 

prof. dr Tomás Jiménez Juliá (Universidad de Santiago de Compostela) 

dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek (Uniwersytet Łódzki) 

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki) 

dr Gregor Pobežin (University of Primorska) 

 

Komitet organizacyjny konferencji:  

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (Katedra Filologii Klasycznej UŁ)  

dr Maria Judyta Woźniak (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ) 
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