
 

 

Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk 

oraz 

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 
Uniwersytetu Warszawskiego 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową  

„Terminologia słowiańska: dziś i jutro” 

25-26 maja 2017 r., Warszawa 

 
 
 

 

 Konferencja jest kolejnym, już trzecim (choć pierwszym w Polsce) 
spotkaniem poświęconym wymianie doświadczeń terminoznawczych w obrębie 
studiów nad językami słowiańskimi. Jej celem jest przegląd współczesnych prac 
oraz prezentacja najważniejszych problemów badawczych w dziedzinie 
terminologii.  

W tej edycji chcemy szczególnie przedyskutować następujące tematy: 
- terminologiczne bazy danych i metody ich aktualizacji; 
- polityka terminologiczna; 
- planowanie terminologiczne; 
- problemy etyczne w badaniach terminologicznych. 
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Wstępne informacje organizacyjne: 
 

 Propozycje referatów (15 minut) prosimy nadsyłać do 28 lutego 2017 r. 
na adres: termin.iksi@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i 
nazwisko uczestnika, jego afiliację, adres poczty elektronicznej, a także tytuł 
oraz abstrakt (ok. 700 znaków ze spacjami).  

 Zgłoszenia udziału w konferencji (bez referatów) prosimy kierować 
elektronicznie na adres: termin.iksi@uw.edu.pl do dnia 31 marca 2017 r.  

 Językami roboczymi konferencji są wszystkie języki słowiańskie. 
 Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji sesji 

oraz wstępnego przygotowania artykułów do druku): 55 EUR // 250,00 
PLN. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. 

 Przewidujemy, że teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji złożą 
się na publikację książkową. 

 Wpłaty należy dokonać na konto: Millennium Bank S.A. 74 1160 2202 0000 
0000 6084 9609; SWIFT: BIGBPLPW, IBAN: PL; tytuł wpłaty „terminologia 
słowiańska”; odbiorca: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

 Komitet Organizacyjny: prof. Wiktoria Iwaszczenko, prof. Wiaczesław 
Szczerbin, prof. Wołodymyr Dubiczynśkyj (Komisja Terminologiczna przy 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów), prof. Stanisław Gajda, prof. 
Wojciech Chlebda, prof. Piotr Fast (Polska Akademia Nauk), prof. Ewa 
Wolnicz-Pawłowska, prof. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski). 

 Miejsce obrad: Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 
Warszawa. 

 Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Propozycje 
zakwaterowania prześlemy uczestnikom konferencji z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

 Szczegółowe informacje o konferencji wkrótce pojawią się pod adresem: 
www.mks2017.uw.edu.pl 

 
 
Serdecznie zapraszamy! 

 
 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
dr hab. Anna Kozłowska 
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dr Mariusz Górnicz 

dr Łukasz Karpiński 
 


