Sprawozdanie z działalności
Koła Literackiego Anafora
za rok 2015
Styczeń
16 stycznia - spotkanie na temat: (e-)pisanie, dyskusja poświęcona pytaniom, jak pisarstwo
wygląda w ogóle, a także jak zmienia się, lub może zmienić, pod wpływem nowych mediów i
technologii.
30 stycznia - warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Luty
13 lutego - warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Marzec
11 marca - spotkanie organizacyjne, poświęcone planom na nowy semestr.
12 marca - zainicjowanie Warsztatów kreatywnego pisania, skierowanych do studentów AJD.
25 marca - dyskusja na temat możliwości współczesnej literatury.

Kwiecień
8 kwietnia - wybory przewodniczącego Koła. Został nim ponownie Michał Wilk.
22 kwietnia - sprawy organizacyjno-informacyjne.

Maj
20 maja - dyskusja na temat współczesnych form analfabetyzmu.

Czerwiec
3 czerwca - spotkanie poświęcone przyszłym działaniom Koła, dyskusja wokół planów,
pomysłów, propozycji.

Lipiec
17 lipca - współpraca przy organizacji oraz patronat Akademii dla kreatywnych dzieciaków,
Kreaciaki, projektu Patrycji Król, uczestniczki warsztatów animacji kultury Generator 3.0
(organizowanych przez Centrum Promocji Młodych), w ramach którego zorganizowano to
przedsięwzięcie.
29 lipca - udział w promocji numeru specjalnego Częstochowskiego Magazynu Literackiego
„Galeria”, poświęconego Halinie Poświatowskiej w ramach projektu Haśka. Poświatowska in
art oraz spotkanie z Bożeną Gorską w Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater".

Sierpień
28 sierpnia - warsztaty pisarskie z Sylwią Chutnik, organizowane przez Centrum Promocji
Młodych w ramach akcji Willa Kreatywnych Działań.
31 sierpnia - spotkanie z Wiolettą Grzegorzewską w ramach akcji Aleje - tu się dzieje!

Wrzesień
15 września - wystąpienia: „Struktura powieści kryminalnych na przykładzie kryminałów
Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Kariera piosenki w Dwudziestoleciu
Międzywojennym” (Barbara Szymczyk), „Motyw czarownicy w twórczości PawlikowskiejJasnorzewskiej oraz Iłłakowiczówny” (Diana Walawender) i „Zdzisław Beksiński – Jerzy
Duda-Gracz, czyli malarskie nawiązania i dialogi” (Elżbieta Hak).
19 września - udział w Żywej Bibliotece, organizowanej przez Festiwal Sztuki Współczesnej

w Przestrzeni Publicznej ART.eria, Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, Biblioteka
Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz Centrum Promocji
Młodych.
21-27 września - uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w Festiwalu
Dekonstrukcji Słowa "Czytaj!", w ramach którego odbyły się między innymi następujące
wydarzenia, w których udział brały osoby związane z Kołem: wartaty typograficzne z Janem
Bajtlikiem, warsztaty stolarskie z ekipą Wióry Lecą, spotkania autorskie z Maciejem
Parowskim, Magdaleną Tulli, Ziemowitem Szczerkiem, Jakubem Żulczykiem, Łuszem
Orbitowskim, Filipem Springerem.
27 września - zawiązanie współpracy z informacyjno-publicystycznym wortalem kulturalnym
czeKultura.pl
28-29 września - udział niektórych członków Koła w XIII Międzyuczelnianej Konferencji
Naukowej z cyklu: Język-Teatr-Literatura.

Październik
10 października - uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w 12. Nocy Kulturalnej,
m.in. spotkanie z Andrzejem Stasiukiem.
22 października - spotkanie z czeskim pisarzem Petrem Šabachem.

Listopad
5 listopada - spotkanie organizacyjne, omówienie planów na najbliższy rok akademicki,
wymiana pomysłów, dyskusja wstępna.
17 listopada - dyskusja poświęcona książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

Grudzień
1 grudnia - kontynuacja dyskusji poświęconej książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.
8 grudnia - wystąpienia: „Stylizacja potoczna na przykładzie „Bez wybaczenia” Ewy
Ostrowskiej" (Marzena Forma), "Nieznane fakty z życia Brzechwy" (Barbara Szymczyk),
"Erotyczna koncepcja człowieka zamknięta w dziełach Witkacego" (Elżbieta Hak).
7-8 grudnia - udział przewodniczącego i jednej osoby z Koła w Ogólnopolskiej Giełdzie
Projektów w Katowicach, czyli spotkaniu i warsztatach animatorów kultury, wydarzeniu
organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Platformy Kultury.
12-13 grudnia oraz 16-17 stycznia - udział w projekcie Centrum Promocji Młodych
Booksprint, czyli "Subiektywny przewodnik po mieście".
15 grudnia - spotkanie poświęcone najnowszej powieści Jakuba Małeckiego pt. Dygot.

