
Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego ma zaszczyt poinformować,  
że w dniach 20 i 21 października 2015 w Ostrawie (RC)  

odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana 
Area Slavica. 

 
Oprócz obrad plenarnych przewidziane są obrady w sekcjach – polonistycznej i rusycystycznej. 
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.  
 
Tegoroczne, pierwsze spotkanie będzie miało charakter kameralny (20-25 osób), ponieważ 
zamierzamy zorientować się, które tematy wymagają w przyszłości szczególnej uwagi i opracowania. 
Kolejne edycje Area Slavica planujemy w każdym nieparzystym roku kalendarzowym. 
Zależy nam na tym, by poruszane w wystąpieniach tematy mieściły się w następujących zakresach 
tematycznych: 

A. Aktualna sytuacja języków słowiańskich (wpływ czynników językowych i pozajęzykowych na 
status (prawny) i transformacje języków słowiańskich; aktualne tendencje w zakresie 
kształtowania nowych standardów i transgranicznych substandardów słowiańskich; aktualne 
słowiańskie języki regionalne; słowiańskie języki mniejszościowe i diasporowe; miejsce języka 
w kreowaniu etniczności; przyszłość języków słowiańskich itp). 

B. Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (język mówiony a pisany, 
zróżnicowanie socjolektalne języków etnicznych).  

 
Rejestracja uczestników konferencji – 20 października, godz. 11:00-12:00, przewidziane zakończenie 
konferencji – 21 października, około godz. 13. 
Zgłoszenia prosimy przysyłać do 28 sierpnia 2015. 
Zgłoszenia zostaną poddane krytycznej ocenie ze względu na proponowany w nich temat. 
Zaakceptowane zostaną tylko takie referaty, które nie wykraczają poza podane powyżej zakresy 
tematyczne, przy czym uprzedzamy, że akceptujemytradycyjne strukturalistyczne oraz 
socjolingwistyczne (politolingwistyczne) ujęcia tematów.  
 
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. O zasadach opracowania referatu do druku 
szczegółowo poinformujemy uczestników konferencji w osobnym komunikacie. 
Językiem wystąpienia może być którykolwiek język słowiański. 
 
Opłata konferencyjna dla gości z RC wynosi 1 600 CZK, dla gości zagranicznych – 60 €. 
Opłaty należy uregulować do 2 października 2015.  
Organizatorzy pokrywają koszty związane z publikacją, zapraszają naprzerwę kawową, a po 
zakończeniu pierwszego dnia obrad (20 października) – na wspólną kolację i wieczorny program 
kulturalny. 
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem ponosi każdy uczestnik sam. 
 
Zgłoszenie 
Zgłoszenie na konferencję należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 
poniższego linku do dnia 28. 8. 2015. 

 Rejestracja oraz informacja dotycząca wniesienia opłaty konferencyjnej  60 € 
https://portal.osu.cz/wps/portal/objednavkyAkci?id=175 

 Karta zgłoszenia  
 

Opłata konferencyjna 
Nazwa właściciela konta: Ostravská univerzita v Ostravě 
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 
SWIFT kod: CNBACZPP 
Symbol wariabilny: 254203 

https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=131
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=131
https://portal.osu.cz/wps/portal/objednavkyAkci?id=175
http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/paremie/prihlaska-pl.doc


 
Noclegi 
Można skorzystać z poniższej propozycji, która zawiera nocleh w hotelach/pensjonatach oraz (tańsze) 
zakwaterowanie w domach akademickich: 
http://www.penzion-ve-dvore.cz 
http://www.hotel-maria.cz*  
http://www.ubytovnavp1.cz 
http://www.kolejevitkovice.cz 
http://http://koleje.osu.cz/index.php?id=8629*  
* Uwaga: W podanych dwu wypadkach noclegów prosimy niezamawiać indywidualnie; organizatorzy 
mają okazję załatwienia zniżki. Prosimy jednak o podanie dokladnych namiarów/wymagań. 
 
 
 
Do zobaczenia w Ostrawie.  
 
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. 
PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. 
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