
  
 

                           INSTITUT SLAVENSKE FILOLOGIJE 

SVEUČILIŠTA U WROCLAWU 

POVODOM 50. GODIŠNICE SVOG OSNIVANJA 

 

poziva na 

 

 IV MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI  

ZNANSTVENI SKUP 

 

„SLAVENSTVO“ U PROŠLOSTI I DANAS 
                          JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA 

 
koji će se održati od 4. do 5. travnja 2019. u Wroclawu 

pod pokroviteljstvom rektora Sveučilišta u Wroclawu 

profesora Adama Jezierskog 
 

 Koliko jezika govoriš za toliko ljudi vrijediš.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Cilj četvrtog međunarodnog znanstvenog skupa iz ciklusa „Slavenstvo“ u prošlosti i danas – 

jezik, književnost, kultura je razmjena mišljenja o suvremenim slavenskim jezicima, književnostima  

i kulturnim granicama. 

Predlažemo sljedeće istraživačke teme: 
 

 Suvremene istraživačke teorie, metodologie i njihove primjene 

 Evolucija onomastičkih istraživanja 

 Frazeologija i jezična slika svijeta 

 Komparatistika – područje interdisciplinarnih istraživanja 

 Jezična politika i mediji 

 Korpusna istraživanja 

 Glotodidaktika 

 Prevoditelj u suvremenom svijetu – zadaci i dileme 

 Kazalište – još uvijek univerzalni medij? 

 Kino na granici 

 Mitovi i stereotipi u jeziku, književnosti i kultury 

 Intertekstualnost u književnosti, kulturi i jeziku 

 Književnost na pograničju kultura 

 Recepcija slavenskih književnosti 

 Međusobni utjeiaji različitih vrsta umjetnosti. 

 

I druge su teme prihvatljive. Otvoreni smo za Vaše prijedloge. 



Jezici konferencije su svi slavenski jezici, engleski jezik te njemački. 

 

Planirano vrijeme izlaganja rada 15 – 20 minuta. Troškovi kotizacije iznose 450 zlota (110 

eura) za istraživače, 400 zlota (90 eura) za studente doktorskih studija. Kotizacija uključuje: materijale 

skupa, osvježenje u stankama, ručak, svečanu večeru te troškove tiskanja zbornika radova. 

Za sudionike skupa predviđen je i kulturni program – posjeta Nacionalnom muzeju  

u Wroclawu. 

 

Sve potrebne informacije i datoteke možete naći na web stranici skupa: 

www.slowianszczyzna.wordpress.com, kao i na stranici Instituta slavenske filologije: 

www.ifs.uni.wroc.pl.  

 

Prijavnicu treba poslati na e-mail adresu: slowianszczyzna.konf@gmail.com najkasnije do 25. veljače 

2019.  

Obavijest o prihvaćanju prijave autori će dobiti do 1. ožujka  2019. 

Organizacijski odbor zadržava pravo da izabere radove. 

Informaciju o broju računa na koji treba uplatiti kotizaciju poslat ćemo 4. ožujka  2019. 

Rok za uplatu kotizacije je 20. ožujak 2019. 

 

O organizacijskim pojedinostima obavijestit ćemo Vas putem e-pošte. Svi podaci, datumi i program 

skupa bit će dostupni na stranici: www.slowianszczyzna.wordpress.com. 

 

Želimo Vas također obavijestiti da nakon završetka skupa bit će objavljen zbornik radova.  

 

Troškove putovanja i smještaja snose sudionici. 

 

 

Organizacijski odbor: 

 

 

Znanstveni mentori:                                                          

prof. dr hab. Michał Sarnowski                                                                             

prof. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak                                                              

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Predsjednica organizacijskog odbora: 

dr Agnieszka Kołodziej 

 

Tajnice:     

dr Magdalena Ślawska      

dr Anna Ursulenko 

mgr Agnieszka Olecka 

mgr Maria Stryszewska                

         


