
  
 

                           ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В РАМКАХ СВЯТКУВАННЯ СВОГО 50-РІЧЧЯ  

 

має честь запросити до участі у 

 

IV МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ  

НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ СВІТ У ДАВНИНУ Й СЬОГОДНІ  
                                               МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА 

 
яка проходитиме 4-5 квітня 2019 р. у м. Вроцлав  

під патронатом Ректора Вроцлавського університету  

проф. Адама Єзерського   

 
Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Основною метою четвертої міжнародної наукової зустрічі з циклу «Слов'янський світ  

у давнину й сьогодні – мова, література, культура» є обмін думками та науковими 

напрацюваннями, які стосуються слов'янських мов, літератур та культурних погранич.         

 

Пропонуємо такі питання для обговорення: 
 

 Сучасні теорії та методи дослідження в мовознавстві та їхнє використання 

 Еволюція ономастичних досліджень 

 Фразеологія та мовна картина світу 

 Компаратистика – область міждисциплінарних досліджень 

 Мовна політика та засоби масової інформації 

 Корпусні дослідження 

 Глоттодидактика 

 Перекладач у сучасному світі – завдання та дилеми 

 Театр – надалі універсальний засіб комунікації? 

 Кіно на кордоні 

 Міфи і стереотипи в мові, літературі та культурі 

 Інтертекстуальність в літературі, культурі і мові 

 Література мовних погранич 

 Взаємна рецепція слов’янських літератур 

 Перехрестя мистецтв. 

 



Ми відкриті на ваші пропозиції щодо тематики доповідей.  

 

Робочі мови конференції – всі слов'янські, а також англійська та німецька мови. 

 

Регламент виступів – 15-20 хвилин. Оргвнесок складає 450 злотих (110 Євро) для наукових 

працівників та 400 злотих (95 Євро) для аспірантів і включає в себе конференційні матеріали, 

пригощання під час перерв на каву, обід, врочисту вечерю та публікацію збірника матеріалів 

конференції.  

Для учасників конференції підготовлено культурну програму, яка передбачає відвідування 

Національного музею у Вроцлаві.  

 

Більш детальна інформація, зокрема файли для скачування, знаходяться на веб-сайті 

конференції www.slowianszczyzna.wordpress.com, а також на сайті Інституту слов’янської 

філології www.ifs.uni.wroc.pl в закладці ”Ogłoszenia”. 

 

Заявки просимо надсилати на електронну адресу slowianszczyzna.konf@gmail.com не пізніше 25 

лютого 2019 року.  

Організаційний комітет залишає за собою право вибору надісланих заявок та повідомить про 

внесення їх до програми не пізніше 1 березня 2019 року. 

Інформація необхідна для сплати оргвнеску буде надіслана 4 березня 2019 р.  

Термін сплати внеску – 20 березня 2019 р.  

 

Про організаційні подробиці ми будемо вас повідомляти в окремій електронній кореспонденції. 

Усю необхідну інформацію та програму конференції ви зможете також знайти на сайті  

www.slowianszczyzna.wordpress.com. 

 

За матеріалами конференції буде підготовлено та видано наукову монографію. 

 

Організатори не займаються бронюванням проживання. 

         

 

Організаційний комітет: 

 

 

Наукові консультанти:                                                          

проф. Міхал Сарновський                                                                             

проф. Ельжбєта Тишковська-Каспшак                                                             

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Голова оргкомітету: 

канд. філ. н. Аґнєшка Колодзєй 

 

Секретарі:     

канд. філ. н. Маґдалєна Сьлявска     

канд. філ. н. Анна Урсуленко  

канд. філ. н. Марія Стришевська  

мґр Аґнєшка Олецька               

 


