regionalmøde 2007
Onsdag 16. maj
Ankomst og indkvartering på hotel Zatoka. Frivillig sightseeing ved Gdansk-bugten og
badebyen Sopot. Velkomstmiddag i Sopot.
Torsdag 17. maj
Sted: hotel Zatokas konferencesal.
Dagens emner: kulturudveksling Polen-Danmark, dansk litteratur, det engelske sprogs indflydelse på dansk.
9.30-10.00: Institutleder for Skandinavistik, professor Hieronym Chojnacki: oﬃciel velkomst og lidt om Skandinavistik i Gdansk.
10.00-10.30: Lise Hansen fra Den Danske Ambassade og evt. charge d’aﬀaires for den
nuværende ambassadør: præsentation af kulturudveksling mellem Polen og Danmark.
10.30-10.45: kort kaﬀepause
10.45-11.30: Julian F. Skelnik, konsul ved Det Danske Konsulat, Gdansk: vil fortælle om
konsulatets opgaver og kontakten til Danmark/ danskere i Polen.
11.30-12.30: Professor Jørgen Veisland om Svend Aage Madsen
12.30-13.15: frokostpause – vi spiser på Hotel Zatoka
13.15-14.00: Mikolaj Sobkowiak, ph.d studerende fra Poznan: Om humor og engelske
låneord, udgangspunkt Wulﬀ & Morgenthalers striber.
14.00-14.45: Tomasz Archutowski, ph.d. studerende Gdansk: Polens image i Danmark og
Danmarks image i Polen.
14.45-17.00 Siesta
17.00 Fælles udflugt til Gdansk, hvor vi vil spise efter at have fået en guidet rundtur i den
gamle bydel
Fredag 18. maj
Dagens emner: Sproglige minoriteter og evt. præsentation af studietilfredshedsundersøgelse
9.00-10.00: Joel Nordborg om kasjuberne
10.00-10.45: Dansk lektor Thomas Olander: Det kasjubiske sprog.
10.45-11.00: kaﬀepause
11.00-11.45: Dansk lektor Allan Have Larsen om filologen Aage Meyer Bennedictsens arbejde med østeuropæiske folk.
11.45-12.30: ph.d. studerende fra Gdansk Universitet, Agata Lubowicka: ”Inuitternes fantasiverden: fortællinger, myter og sagn samt kunst fra Grønland”
12.30-13.30: frokost på restaurant i Sopot
13.30-14.15: Andrzej Szubert Poznan (endnu ingen titel).
14.15-15.00: Kazimierz Musial og studerende fra Gdansk Universitet præsenterer resultat
af studietilfredshedsundersøgelse.
15.00-18.00: siesta
18.00: Aftensmad i Gdansk efterfulgt af en tur i koncerthuset.
Lørdag 19. maj
Kulturdag. Vi tager en bus om formiddagen til kasjuberne syd for Gdansk, hvor vi vil se
museet og møde nogle af de lokale. Efter dette spiser vi frokost og går en tur, der skulle
eftersigende være kønt.
19.00 afskedsmiddag på restaurant i Sopot
Søndag 20. maj
Hjemrejsedag

