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 Europa Wschodnia i zamieszkujące ją narody wraz ze swoją kulturą, 

literaturą, historią i językiem jawić się mogą jako niewyczerpalne źródło 

inspiracji badawczych, zachęcające do eksplorowania nieodkrytych jeszcze 

obszarów lub też ponownej interpretacji opisanych już zjawisk. Przekonani 

o prawdziwości powyższego stwierdzenia mamy zaszczyt zaprosić Państwa 

do udziału w organizowanej przez nas konferencji i zaproponować podjęcie 

naukowej refleksji w następujących obszarach: 

 

 Literatury wschodniosłowiańskie: tendencje, style, zmiany, teksty 

zapomniane i odkrywane, teksty odkryte i czytane na nowo. 

 Językoznawstwo wschodniosłowiańskie: nowe perspektywy, 

możliwości, ograniczenia i zagrożenia. 

 Kulturoznawstwo: materialna i duchowa kultura Słowian Wschodnich 

współcześnie istniejąca i współcześnie odkrywana. 

 Komparatystyka: Słowianie na Zachodzie, Słowianie wobec Zachodu. 

 



Organizatorzy są otwarci na różnorodną tematykę referatów 
wygłaszanych w czasie obrad, dlatego mile widziane są również inne 
zagadnienia, związane z tematem konferencji. 
  

Nasze zaproszenie kierujemy do filologów, kulturoznawców, socjologów, 

historyków 
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Informacje organizacyjne 

Miejsce konferencji:  
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, Warszawa. 
 
Język obrad: polski języki wschodniosłowiańskie, angielski. 
Czas wystąpienia – plenarne 20 minut, w sekcjach  15 minut 
Opłata konferencyjna- wynosi 400PLN (100 euro) i obejmuje materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe i uroczystą kolację oraz publikację referatów. 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegu. Oferujemy pomoc w 
rezerwacji hotelu po zgłoszeniu zapotrzebowania. 
 
Harmonogram: 
- do 1.03.2018 - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 200 
słów). Informacja o zakwalifikowaniu referatu zostaje podana w terminie do tygodnia 
od otrzymania zgłoszenia. Propozycje prosimy przesyłać na adres: 
europawsdys2018@gmail.com 
- od 10.04-30.04. 2018  - uiszczenie opłaty konferencyjnej 
- 10-11.05.2018  - konferencja 
- do 31. 05. 2018 - nadsyłanie tekstów 
 

 


