
Katedra Językoznawstwa i Translatoryki oraz Katedra Pragmatyki Komunikacji i 

Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu 

Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na Pierwszą Międzynarodową Konferencję 

pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, 

która odbędzie się 19-20 września 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim 

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma zapoczątkować cykl poświęcony 

wpływowi wielkich religii świata na język polski i rosyjski oraz na kulturę obu etnosów. 

Pierwszą edycję gdańskiej konferencji zaczynamy od przedstawienia wpływu religii 

chrześcijańskiej na kulturę polską i rosyjską w szerokim znaczeniu tego słowa. 

Konferencja ta skierowana jest do przekładoznawców, literaturoznawców, 

językoznawców oraz przedstawicieli badań interdyscyplinarnych powiązanych z wyżej 

zarysowaną problematyką badawczą. 

 
Językami roboczymi Konferencji są: polski, rosyjski. 
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać  
20 min – obrady plenarne, 15 min – wystąpienia w sekcjach. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lipca 2018 roku na adres:  
 
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, p. 281 
Gdańsk Oliwa 
e-mail: magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl (dr Magdalena Jaszczewska) 

Zapytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres e-mail: 
tatiana.kopac@ug.edu.pl (dr Tatiana Kopac) 

 
Koszt przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy Konferencji lub ich uczelnie macierzyste. 
Uczestnicy sami rezerwują miejsca noclegowe (wykaz hoteli w Gdańsku zostanie 
przesłany uczestnikom po nadesłaniu zgłoszenia udziału w Konferencji). 
 
Opłatę konferencyjną w wysokości 460 zł należy wpłacić do 20 sierpnia na konto: 

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk/59124012711111001043682415  
tytuł KF 88-18 plus imię i nazwisko uczestnika konferencji  
 
Opłata konferencyjna obejmuje:  

 koszty publikacji referatu (20 000 do 22 000 znaków)   
 materiały konferencyjne 
 przerwy kawowe  
 uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji (koszt 52 zł)  
 dwa obiady (koszt jednego obiadu 29 zł)  

Opłata konferencyjna będzie pomniejszona o koszty związane z wyżywieniem w 
wypadku rezygnacji z nich uczestnika konferencji. 
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