KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA WŁOSKIEGO
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

ma zaszczyt zaprosić na Krajową Konferencję Naukową:

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE
W UJĘCIU DIACHRONICZNYM I SYNCHRONICZNYM,

która odbędzie się:
22 listopada 2018 roku

w Kasztelu „Kajasówka”
ul. Krakowska 21
32-061 Rybna
(koło Krakowa)

Celem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń wśród
przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów i polonistów), tłumaczy,
wykładowców, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką języków
specjalistycznych.

I.

Tematyka konferencji

Tematem konferencji jest szeroko rozumiane zagadnienie języków specjalistycznych w ujęciu
diachronicznym i synchronicznym. Oczekujemy na referaty, w których zostanie
zaprezentowana terminologia specjalistyczna z punktu widzenia leksykologicznego,
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leksykograficznego, morfologiczno-składniowego, semantycznego, tekstologicznego, ale
również przekładoznawczego.
Zapraszamy do składania propozycji referatów w niżej wymienionych obszarach:



definicje, klasyfikacje, odmiany języków specjalistycznych;



badania komparatywne w obrębie poszczególnych języków specjalistycznych i języka
ogólnego;



badania porównawcze dotyczące terminologii specjalistycznej w różnych językach;



badania korpusowe, analiza dyskursu;



translatoryka specjalistyczna: problemy związane z terminologią specjalistyczną,
błędy w przekładzie;



kulturowe i społeczne aspekty języków specjalistycznych.

Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów.
Konferencja będzie się odbywać bez podziału na sekcje językowe, dlatego prosimy o
przygotowanie wystąpień w języku polskim.

II.

Rejestracja

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:
konferencjakrakow2018@wp.pl

III.

Ważne terminy

10. 07. 2018 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
20. 07. 2018 – informacja o przyjęciu referatu
10. 09. 2018 – ostateczny termin dokonywania wpłat
10. 12. 2018 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do druku

IV.

Publikacja

Po konferencji przewidujemy publikację referatów w monografii wieloautorskiej.
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V.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł i obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat
uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, dojazd (w obie strony w dniu konferencji) do
miejsca obrad oddalonego od Krakowa o 20 km oraz publikację artykułów.
Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zakwaterowania w miejscu obrad, tj. w
Centrum Konferencyjnym „Kasztel Kajasówka” w Rybnej.
Więcej informacji na stronie:
http://kajasowka.com.pl/
Osoby, które zdecydują się na nocleg w Rybnej proszone są o zgłoszenie tej informacji
organizatorom.

VI.

Kontakt

Pytania prosimy przesyłać na adres: konferencjakrakow2018@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Patronat Naukowy Konferencji:
Prof. UP dr hab. Małgorzata Nowakowska

Komitet Organizacyjny:
dr Beata Malczewska
dr Joanna Woźniakiewicz
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