
Відкриті лекції з іспаністики 2015-2018 рр. 

 

01 квітня 2015 р. – лектор AECI, викладач іспанської мови Фернандо Мартін Лоечес 

Моралес прочитав лекцію про діалекти іспанської мови. Був запропонований детальний 

аналіз сучасного стану офіційних мов на Піренейському півострові, різновиди  діалектів та 

говірок. Дозволив розширити знання про різні рівні диференціації діалектів: лексичний, 

фонетичний, граматичний, семантичний. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 2015 р. – доктор філології, професор Автономного університету Барселони Фідель 

Себастьян Медіавілья в межах міжуніверситетського семінару «Містика святої Терези від 

Ісуса та її присутність в Україні» виступив з лекцією «Орфографічні, граматичні та 

пунктуаційні особливості письма Св. Тереси де Хесус» Розкрив труднощі опрацювання 

середньовічних текстів, особливо поетичного характеру, на прикладі поезії Терези де Хесус. 

Зосереджено увагу на позитивній ролі сучасних комп’ютерних технологій у відчитуванні та 

інтерпретації метафоричних конструкцій, на особливостях аналізу пунктуації стародавніх 

текстів, що спонукало до цікавої дискусії серед лінгвістів, спеціалістів з історії іспанської 

мови.  

  



 

23 лютого 2016 р. – професор, директор Центру культури «Витоки Європи» м. Віторія-

Гастейс Хосе Аліпіо Морехон виступив з доповіддю «Іспанський живопис доби бароко» 

Лекція присвячена живопису, допомогла краще зрозуміти світоглядну систему бароко, яка 

побіжно вивчається у курсах з лінгвокраїнознавства і національної літератури.  

 

 
 

 

09 грудня 2016 р.– профессор Краківського університету Карлос Пітель Гарсія прочитав 

доповідь «Іспанська пікареска та латиноамериканська сікареска: ґенеза та еволюція», що 

розширила знання про іспанську та латиноамериканську літературу, показала зв’язок між 

жанрами. Також накреслив декілька напрямків наукового пошуку у царині мовознавства, 

запропонувавши сучасний жанр сікарески як матеріал для дослідження сленгу, варіантів 

іспанської мови Латинської Америки. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

15 грудня 2017 р. – доктор юридичних наук Карлос Флорес Хуберіас професор 

Валенсійський університету в рамках перебування у Львівському національному 

університеті за програмою Еразмус виступив з доповіддю «Політика і влада у романі «Дон 

Кіхот» М. де Сервантеса». Новий погляд на художній твір всесвітньої слави показав 

викладачам і студентам можливості до наукового пошуку як в області літератури так і 

мовознавства, оскільки почасту класичні тексти набувають цілковито нового звучання, якщо 

до них застосовуються сучасні методології. Така лекція дає поштовх до пошуку нових тем з 

історії мови і літератури, з трактування класичних і сучасних образів і письмових матеріалів. 

Доповідь наштовхнула на цікаві роздуми і дискусію, також допомогла накреслити подальші 

напрямки наукового дослідження. 

 

  



19 вересня 2018 р. – доктор філологічних наук, професор Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили Пронкевич Олександр провів лекцію-семінар 

«Кінематографічні адаптації романів Мігеля де Унамуно», залучивши до поглибленого 

аналізу роману «Тітка Тула» студентів та викладачів. Важливим було показати наскільки 

кінематограф може інтерпретувати художній текст, адаптовуючи образ до часових реалій і 

суспільного настрою, коли був знятий фільм.  

 

 

 


