
       Zakład Teatrologii UMCS wraz z Teatrem im.  H.  Ch.   Andersena  
        w Lublinie zapraszają  do wzięcia udziału w konferencji naukowej 
                                           pod tytułem  

                          Teatr lalek jako teatr dla dzieci 
            która odbędzie się w dniach 15-16.04.2010 w Lublinie w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego 

 
      Teatr lalek kojarzony jest przede wszystkim z teatrem dla dzieci. Trzeba jednak zauważyć, że 
nie zawsze tak było, a i współcześnie dostrzec można w jego obrębie nurty skierowane do 
odbiorcy dorosłego. Dlatego warto postawić pytania dotyczące konsekwencji traktowania 
odbioru teatru lalkowego jako teatru dla dzieci. 
 
Celem Konferencji będzie więc spojrzenie na ten rodzaj teatru  jako na miejsce dla widza 
młodego i najmłodszego.  
 
Proponowane przez nas zagadnienia:  
 

-     estetyka przedstawień dla młodych widzów;  
- gatunkowe właściwości sztuk dla najmłodszych;  
- problemy repertuaru teatru dla dzieci; 
- klasyka literatury na deskach teatru dla dzieci; 
- funkcjonowanie scen dla dorosłych w teatrze lalek;  
- dziecko jako odbiorca przedstawień teatralnych; 
-  gra aktorska dla dzieci; 
- sposób myślenia o młodym widzu; 
- strategie odbioru przez dziecko dzieła teatralnego; 
- działalność teatrów lalek jako miejsce oswajania dziecka ze sztuką; 
- terapeutyczna funkcja teatru lalek; 
- egzotyka i ludowość w spektaklach dla dzieci; 

 
Chcielibyśmy aby w Konferencji wzięły udział osoby zajmujące się teatrem lalek od strony 
teoretycznej: teatrolodzy, kulturoznawcy, pedagodzy, jak również praktycznie zaangażowani  w 
jego działalność oraz Ci wszyscy, którzy są zafascynowani magicznym światem teatru lalek.   
 
Konspekty zawierające  temat i krótkie  streszczenie ( do 300 słów)  prosimy przesyłać do 20 
marca 2010 roku na adres poczty elektronicznej: grazynaslup@wp.pl lub za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: Zakład Teatrologii UMCS, ul. Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4A, 20- 031 
Lublin z dopiskiem: „KONFERENCJA- TEATR LALEK” 
      Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
                                             Serdecznie zapraszamy. 
 
Kontakt : 
Grażyna Słupczyńska 
tel: 518-931-878 
e- mail: grazynaslup@wp.pl 
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