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Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Katedrze
Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 27-28
listopada 2010 roku konferencję zatytułowaną:
BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH POLAKÓW
I CUDZOZIEMCÓW
Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków
filologicznych i neofilologicznych, nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli języków obcych
(głównie języka polskiego jako obcego). Celem konferencji jest prezentacja aktualnych
zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, a także propagowanie języka polskiego
i kultury polskiej. Referaty dotyczyć będą szeroko pojętej humanistyki ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki glottodydaktycznej. Otwarta formuła konferencji umożliwia
nadsyłanie artykułów o różnorodnej tematyce, dotyczącej języków europejskich i kultury
Europy.
Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia
referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 25 października 2010 r.
na adres:
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90-514 Ł
lub pocztą elektroniczną:
kng.konf@gmail.com

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego w Łodzi przy al. Kościuszki
65.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty dwóch obiadów, koszty
manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk pokonferencyjny) wynosi 150 zł i nie
obejmuje noclegów. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów, np. w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym (Schronisko Młodzieżowe przy ul. Legionów 27, tel. 0 42 630 66
80, z filią przy ul. Zamenhofa 13 – tel. 0 42 636 65 99, cennik na stronie:
http://www.yhlodz.pl/website2/pricelist1.php) - noclegi uczestnicy zamawiają i opłacają
indywidualnie.
Wpisowe należy wpłacić do 29 października 2010 r. na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Uniwersytet Łódzki
nr konta 96124030281111001029431767
hasło: BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH POLAKÓW
I CUDZOZIEMCÓW
Prosimy także o dostarczenie kserokopii wpłaty wpisowego (do 25 listopada 2010 r.),
w przypadku konieczności wystawienia przez nas faktury VAT za opłatę konferencyjną,
do przysłania podpisanego oświadczenia z danymi do faktury. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko
i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ.

Dalsze informacje prześlemy w kolejnym cyrkularzu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.
W imieniu organizatorów:
mgr Michalina Biernacka

mgr Magdalena Wojenka-Karasek

