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Spójrzmy Prawdzie w oczy. Jakie oblicze prawdy wówczas zobaczymy? Czy w XXI wieku 

ten termin ma jeszcze rację bytu? Czy istnieje jedna Prawda, czy wiele prawd? Co jest jej 

przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może nieprawda? Jak badać prawdę – czy potrafimy 

ocenić, co jest, a co nie jest prawdziwe? Czy możemy mówić prawdę o świecie i sobie samych, czy 

potrafimy mówić o prawdzie? Czy chcemy jeszcze o niej słuchać? Jaką rolę prawda pełni we 

współczesnej sztuce, mediach i w przestrzeni społecznej? 

„(NIE)PRAWDA?” to piąta konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Koło 

Teoretyków Literatury UG. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku 

wieloznaczny temat naszej konferencji pragniemy uczynić inspiracją dla reprezentantów 

różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, 

historyków, psychologów, socjologów, medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, 

filozofów i politologów. Zapraszamy do dyskusji wszystkich, którzy w swoich naukowych 

poszukiwaniach spotkają się z problematyką szeroko pojętej prawdy lub nieprawdy – wszystkich, 

którzy czują, że w pewnym momencie ich rozważania sprowadzają się do pytania, co jest, a co nie 

jest prawdziwe. 



PROPONOWANY KRĄG TEMATYCZNY WYSTĄPIEŃ: 

• problematyka fikcji i prawdy w teorii literatury (teorie fikcji, teorie światów możliwych, 
znaczenia tzw. „prawdy” w literaturze, aksjologiczne teorie dzieła literackiego); Ingarden 
czytany dzisiaj 

• prawda i fikcja w gatunkach literatury niefikcjonalnej (dziennik, esej, reportaż i inne)            
i fikcjonalnej (powieść i inne) 

• prawda świadectwa – problem zapisu traumy, etyczny wymiar prawdy 

• bieguny pisarstwa: literatura faktu i fantastyka, dokumenty i powieści historyczne 

• autobiografizm – czy i w jaki sposób można powiedzieć prawdę o sobie? 

• kategorie prawdy i obiektywizmu w perspektywie pragmatyzmu i postmodernizmu 

• prawda w dyskursie politycznym i w przestrzeni publicznej; kłamstwo w ideologii 

• prawda a narracja; narratywistyczne teorie historiografii (Hayden White, Frank 
Ankersmit) i problemy pisarstwa historycznego – czy istnieje prawda historyczna? 

• psychologiczne i socjologiczne aspekty kłamstwa – kiedy i dlaczego kłamiemy? 

• prawda w dobie Internetu – fikcyjne tożsamości i wirtualne światy 

• dzieło sztuki czy falsyfikat? – dylematy historii sztuki 

• faktoidy i zjawiska faktopodobne (słuchowisko Wojna światów Orsona Wellesa), literackie 
falsyfikaty spod znaku Pieśni Osjana, wielkie mistyfikacje marketingowe (Lana Del Ray, 
promocja filmu Blair Witch Project) i medialne, czyli jak media relacjonują prawdę               
i produkują kłamstwo 

• legendy miejskie i teorie spiskowe (zabójstwo Johna F. Kennedy’ego, lądowanie Apollo 
11 na Księżycu, atak na WTC), czyli jak odbiorcy poszukują prawdy 

• pragnienie autentyczności – przyczyny popularności tekstów kultury (filmów 
dokumentalnych, książek autobiograficznych) i programów rozrywkowych (reality show,           
tzw. programów „na żywo”), opartych na „prawdziwym życiu” 

• dogmaty i prawdy objawione a mity i prawdy wymyślone – napięcia na linii wiara–nauka 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków 

humanistycznych, którzy do 2 kwietnia 2012 roku prześlą abstrakty referatów pocztą elektroniczną na adres 
konferencja.nieprawda@gmail.com. W temacie wiadomości  należy umieścić dopisek: KONFERENCJA 

(NIE)PRAWDA? 
Do abstraktu prosimy dołączyć krótką informację o sobie, zawierającą imię, nazwisko, kierunek i rok 

studiów, nazwę wydziału i uczelni oraz nazwę koła naukowego, jeśli uczestnik występuje jako jego reprezentant. 

Prelegenci zostaną powiadomieni o uczestnictwie do 6 kwietnia 2012 roku. 

Wygłoszone referaty planujemy wydać drukiem. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i posłuży na 
pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych oraz publikacji.  

Zapewniamy pomoc w znalezieniu noclegów. 

Informujemy, że czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 15 minut. 

OPIEKA MERYTORYCZNA: PRZEWODNICZĄCA KOŁA TEORETYKÓW LITERATURY: 

 dr Katarzyna Szalewska Anna Dobrowolska 

 

Kontakt i dodatkowe informacje: konferencja.nieprawda@gmail.com, 
http://www.koloteoretykowliteratury.ug.edu.pl/pl/konferencja_nieprawda/ 
http://www.facebook.com/events/403221353037993/#!/events/403221353037993/  
oraz pod numerem telefonu: 661 585 785 (Claudia Słowik) lub 507 665 072 (Anna Dobrowolska). 


