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Instytut Neofilologii ma zaszczyt zaprosić 

do udziału 

w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur 
Słupsk, 18-19 września 2017 r. 

 

W interkulturowej perspektywie badawczej mamy nadzieję odnaleźć 
interdyscyplinarną płaszczyznę zarówno dla dialogu kulturowego, jak i wspólnie 
wypracowanej refleksji nad perspektywami cywilizacyjnej koegzystencji 
Wschodu i Zachodu. 

Z nadzieją, że proponowana tematyka konferencji spotka się z Państwa 
zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea 
międzykulturowych spotkań w słupskiej przestrzeni.  

  W ramach forum rusycystycznego, germanistycznego i anglistycznego 
proponujemy interkulturowe zagadnienia badawcze poniższych obszarów: 
 

Sekcja Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa:   

1. Literatura i kultura emigracji. 
2. Miejsce pogranicza etnicznego w europejskim dziedzictwie 

kulturowym. 
3. Wschodnioeuropejska a zachodnioeuropejska przestrzeń kulturowa.  
4. Tradycja i tożsamość w procesie przemian cywilizacyjnych Europy. 
5. Ekstraterytorialność w literaturze i sztuce.  
Sekcja Językoznawstwa:   

1. Tradycja i współczesność w lingwistyce. 
2. Kolor jako narzędzie komunikacji ponadnarodowej. 
3. Nowoczesne metody badań lingwistycznych, socjolingwistycznych i 

interkulturowych. 
4. Międzykulturowa analiza figur retorycznych używanych w języku 

nieliterackim. 
5. Tłumacz wobec różnorodności kulturowej 
6. Problemy nauczania języków obcych w kontekście różnorodności 

kulturowej. 
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Języki konferencji: język rosyjski, niemiecki, angielski, polski. 
Forma wystąpienia: referat (czas prezentacji 15 minut). 

Zapewniamy publikację referatów konferencyjnych w roczniku Polilog. 
Studia Neofilologiczne (6 pkt) z uwzględnieniem procedury recenzowania 
(double-blind review process), bądź w recenzowanym tomie o charakterze 
monograficznym.  

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obcokrajowców 100 euro). W 
kwotę wliczone zostały: 

� koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych 
� uroczysta kolacja w dniu 18 września 2017 r. 
� wycieczka krajoznawcza w dniu 19 września „Szlakiem Bałtyku…” 

 Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie (płatność 
indywidualna) w Domu Studenta (szczegółowa informacja w Formularzu 
zgłoszeniowym), bądź też skorzystanie z oferty słupskiej bazy hotelowej.   
 Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych, opłat konferencyjnych 
oraz danych do wystawienia faktury VAT upływa 20 czerwca 2017 roku. 

Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto: 

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-581, z dopiskiem: 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD – ZACHÓD 

Dialog języków i kultur 

 
 Dodatkowe informacje wraz z potwierdzeniem przyjęcia (włączenia) 
referatu do programu konferencji prześlemy w drugim komunikacie 
konferencyjnym (drogą mailową).  

   

      

 Sekretarz Konferencji:                     Przewodniczący Komitetu 
                 Organizacyjnego:  

                                                                  

dr Marta Gierczyńska-Kolas               dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska                                       
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Formularz  zgłoszeniowy 
Imię i nazwisko (z tytułem/stopniem naukowym):  

................................................................................................................................. 

Nazwa uczelni i adres: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Adres i NIP uczelni (do faktury): 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Temat referatu, sekcja: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Telefon i e-mail: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Sprzęt multimedialny:                             

□ TAK 
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Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną do 
dnia 20 czerwca 2017 r. na jeden z poniższych adresów, adekwatnie do 
reprezentowanej specjalności:  

 

Forum rusycystyczne  – dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Osuch 

tadeusz.osuch@apsl.edu.pl      

Forum germanistyczne  – dr Joanna Flinik (sekcja literaturoznawcza); 
jflinik@poczta.onet.pl; dr Mariola Smoli ńska (sekcja językoznawcza) - 
mariolasmolinska@wp.pl 

Forum anglistyczne  – dr  Marta Gierczyńska-Kolas  

marta.gierczynska-kolas@apsl.edu.pl  

lub na adres:  

Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku 

ul. Słowiańska 8 
76-200 Słupsk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


