Sprawozdanie z działalności
Koła Literackiego „Anafora”
w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
W związku z wymogiem Działu Nauczania, aby sprawozdanie roczne z działalności Koła (liczone
od stycznia do grudnia,a nie od października do czerwca) składać do 15 stycznia, zamieszczam na
razie sprawozdanie z naszej działalności w semestrze letnim. Po przerwie egzaminacyjnej i czasie
ferii zimowych, prace Koła rozpoczęły się w marcu.
MARZEC:
• rozbudowa strony internetowej Koła (http://anafora.dmz.edu.pl/). Odświeżenie i zmiana wyglądu,
wprowadzenie nowych elementów. Ponadto odświeżenie strony na portalu społecznościowym
Facebook (facebook.com/kololiterackieanafora);
• zaplanowanie zmian w Statucie Koła .
KWIECIEŃ:
• (01.04.2014) wybory części nowego Zarządu, wybierano Przewodniczącego

i

Zastępcę ds. Redakcyjnych. Przewodniczącym został Michał Wilk, na którego oddano 7 głosów
(przy 7 osobach uprawnionych do głosowania i braku kontrkandydatów). Przy wyborze Zastępcy
ds. Redakcyjnych stosunek głosów wyniósł: 1 głos za kandydaturą Artura Gielezego i 6 głosów za
kandydaturą Moniki Buli.
• (15.04.2014) spotkanie na temat: Akt (s)twórczy i motyw horacjański w literaturze polskiej
różnych epok i tradycji – dyskusja na zadany temat;
• (29.04.2014) spotkanie na temat: Między szmirą a arcydziełem – dyskusja o wartościowaniu
utworów literackich.
MAJ:
• (13.06.2014) – spotkanie: Kreatywne pisane (A) – czy pisania można się nauczyć?
• (19.05.2014) – udział w wieczorze autorskim Wojciecha Kuczoka, który odbył się w Odwachu w
ramach akcji Aleje – tu się dzieje!
• (21.05.2014) – udział w ostatnim spotkaniu autorskim w ramach akcji Częstochowa do kryminału;
• (26.05.2014) – udział w spotkaniu autorskim Irit Amiel, który odbył się w Odwachu w ramach
akcji Aleje – tu się dzieje!
• (27.05.2014) – w ramach spotkania członkowie koła brali udział w akcji Marsz na Teatr! I

Artystyczna Wiosna Studentów, która odbyła się w dniach 26-28 maja, a w szczególności w
organizowanym 28 maja slamie poetyckim.
CZERWIEC:
• zainicjowanie ankiety (Nie)czytelnictwo i powody jego stanu, mającej na celu zbadania stanu
czytelnictwa wśród studentów (i nie tylko) oraz pokazanie, jakie są przyczyny potencjalnego
nieczytania;
• plan publikacji pod roboczym tytułem Pisać każdy może…?. Forma: szkice, eseje, publicystyka,
teksty warsztatowe. Czas realizacji: październik/listopad 2014. Wydanie: papierowe i elektroniczne.
• odnotowano dużą popularność strony Koła na Facebooku, gdzie aktualnie (na dzień 10.06.2014)
jest 80 polubień (stan na początku roku niecałe 20), a średni zasięg postu waha się w granicach 80100 osób.
oprac. Katarzyna Piotrowska

