
Szanowna Pani Profesorko/Szanowny Panie Profesorze, 
Szanowna Pani Docentko/Szanowny Panie Docencie, 
Szanowna Pani Doktorko/Szanowny Panie Doktorze, 
 
pragniemy poinformować, że w dniach 1 i 2 listopada 2018 na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów z podtytułem 
Środkowa, południowa i wschodnia Europa. Wzajemne relacje społeczne i międzynarodowe 
(Střední, jižní a východní Evropa. Společenské a mezinárodní souvislosti). Chętni do wzięcia 
udziału studenci, doktoranci i młodzi badacze będą mieli ponownie możliwość 
zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej. Konferencja jest kontynuacją cieszących 
się zainteresowaniem spotkań, które odbywały się dotąd w latach 2005-2017.  
Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa wszystkich chętnych z Państwa 
wydziału! 
 
Tym samym zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o pomoc w realizacji naszego 
przedsięwzięcia i poinformowanie o konferencji wszystkich zainteresowanych. 
 
Projekt ma na celu zwiększenie wzajemnej dostępności informacji o pracy naukowej wśród 
pojedynczych slawistycznych wydziałów i pracowni slawistycznych. Według nas, by to 
osiągnąć, należy zebrać dostatecznie szerokie grono aktywnych uczestników, co umożliwi 
nam stworzenie przyjaznej przestrzeni do merytorycznej dyskusji. 
 
Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przygotowanie referatu o długości 15-20 minut 
lub o prezentację w postaci plakatu w formacie A0. Języki konferencji, to wszystkie języki 
słowiańskie. Pojedyncze referaty będą przydzielane tematycznie do konkretnych sekcji, 
które poprowadzą członkowie społeczności akademickiej FF UK.  
 
Uczestnicy, którzy przygotują swoje wystąpienia również w formie pisemnej, będą mieli 
możliwość opublikowania swoich referatów w recenzowanej pokonferencyjnej publikacji.  
 
Sekcje tematyczne określa nazwa konferencji Střední, jižní a východní Evropa. Společenské 
a mezinárodní souvislosti (Środkowa, południowa i wschodnia Europa. Wzajemne relacje 
społeczne i międzynarodowe): 

1. Język, 
2. Literatura, 
3. Historia, 
4. Pozostałe, 
5. Postery. 

 
Opłata za udział w konferencji 

1. Opłata za udział w konferencji w wysokości 1500 Kč/60 EURO (na miejscu) na 
pokrycie kosztów organizacji konferencji, lub 

2. Opłata za prezentację plakatu 500 Kč/20 EURO (na miejscu) 
 
Dla uczestników spoza Pragi i/lub spoza Czech istnieje możliwość zorganizowania noclegu 
w domach akademickich FF UK. Koszt noclegu ponoszą uczestnicy. 



Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z organizatorami konferencji na adres mailowy 
slavkonf@ff.cuni.cz. Zgłoszenia należy wysyłać do 30 czerwca. Do formularza 
zgłoszeniowego prosimy dołączyć adnotację w języku referatu i w języku angielskim. 
Pozostałe informacje i formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdą Państwo na stronie 
internetowej http://slavkonf.ff.cuni.cz .  
 
Z góry dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. Będzie nam niezwykle miło spotkać się z 
Państwem na konferencji w listopadzie.  
 
Z poważaniem, w imieniu wszystkich organizatorów, 
 
Antoni Ludwicki 
http://www.facebook.com/SLAVKONF  
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