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Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji  

„Języki słowiańskie i ich odmiany”, 

będącej szóstym spotkaniem z cyklu 

„Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”. 

 Konferencje mają na celu wymianę doświadczeń i wzmocnienie współpracy między 

badaczami z różnych ośrodków w kraju i za granicą. Dotychczasowe spotkania 

naukowe były poświęcone leksykologii i leksykografii, wpływom obcym, pragmatyce 

oraz opisowi zjawisk gramatycznych. Podczas konferencji „Języki słowiańskie i ich 

odmiany” chcielibyśmy natomiast poruszyć kwestie dotyczące wewnętrznego 

zróżnicowania języków słowiańskich. Interesują nas zarówno zagadnienia 

terminologiczne i metodologiczne, jak i opis problemów szczegółowych. Przedmiotem 

rozważań mogą być obszary badawcze nowe, słabo rozpoznane bądź wymagające 

reinterpretacji czy uzupełnienia. W szczególności proponujemy Państwu zwrócenie 

uwagi na kryteria wyróżniania poszczególnych odmian, ich status, wzajemne 

oddziaływanie i metody opisu. Zachęcamy do dzielenia się informacjami o 

realizowanych projektach badawczych, stosowanych metodach i narzędziach, a także 

do dyskusji na temat perspektyw badań zróżnicowania języków słowiańskich. 

Planujemy, by jedna z sesji była poświęcona problemom stylu urzędowego.  

 Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 

w dniach 34 września 2015 roku. Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy 

przesyłać na adres synchronia2013@umk.pl do końca lutego 2015 r. O przyjęciu 

referatu na konferencję poinformujemy zaś do końca marca 2015 r. 

 Koszt konferencji wynosi 350 zł (dla doktorantów – 300 zł). Kwota ta obejmuje 

koszty organizacji konferencji, posiłki, uroczystą kolację oraz program kulturalny. 

Językami konferencji są języki słowiańskie. Opłatę za uczestnictwo w konferencji 

należy uiścić do 31 maja 2015 r. przelewem bankowym  na konto: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 

Bank Millenium S.A. Warszawa 

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 

z dopiskiem: synchronia i diachronia, imię i nazwisko uczestnika konferencji 



 Pośredniczymy w rezerwacji noclegów w hotelu „Polonia” (hotel jest położony 

blisko miejsca obrad, ul. Plac Teatralny 5, http://www.polonia.torun.pl/).  

Orientacyjne koszty noclegu wraz ze śniadaniem są następujące: 

 pokój 1-osobowy: 100 zł,  

 pokój 2-osobowy: 150 zł,  

 pokój 2-osobowy dla 1 osoby: 120 zł. 

 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia! 
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