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Wrocław, 16.03.2021 

 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Filologii Słowiańskiej 

Zakład Ukrainistyki 
 

Zaproszenie 

 

Szanowni Państwo!  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ukrainistyka 

Wrocławska: lingua, litterae, sermo, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021 roku. 

Wydarzenie będzie głównym punktem obchodów 20-lecia funkcjonowania Zakładu Ukrainistyki  

w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

Problematyka konferencji (można proponować również tematy spoza wyznaczonych zakresów):  

1. Aktualne problemy gramatyki i leksyki języka ukraińskiego.  

2. Nauczanie języka ukraińskiego jako obcego. 

3. Nowe technologie (źródła informacji) w nauczaniu języka ukraińskiego jako obcego. 

4. Problemy przekładoznawstwa.  

5. Język ukraiński we współczesnym społeczeństwie i mediach.  

6. Poezja, proza, publicystyka emigracji ukraińskiej (diaspory ukraińskiej).  

7. Problemy tożsamości narodowej w literaturze ukraińskiej. Ukraina i Ukraińcy w literaturze światowej.  

8. Eksperymentalne/transgresyjne/transkulturowe strategie w literaturze ukraińskiej.  

9. Literatura ukraińska w dobie konwergencji mediów.  

10. Wyzwania i perspektywy współczesnego literaturoznawstwa. 

 

Proponujemy zdalną formę uczestnictwa w konferencji.  

Języki konferencji: ukraiński, polski, rosyjski, angielski.  

 

Regulamin wystąpień: 

– sekcja plenarna – do 25 min,  

– obrady w sekcjach – do 20 min. 

 

Opłata konferencyjna: 220 złotych lub 50 euro. 

 

Formularz rejestracyjny prosimy wypełniać za pośrednictwem strony internetowej: ukr.konf.uni.wroc.pl 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo wysyłając e-mail pod adres: ukr.konf@uwr.edu.pl 

mailto:ukr.konf@uwr.edu.pl
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Teksty wystąpień po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane zostaną  

w publikacji wieloautorskiej (wydawnictwo z listy Ministerstwa Oświaty i Nauki RP).   

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty konferencyjnej oraz wymogów technicznych niezbędnych do 

przygotowania artykułu pokonferencyjnego otrzymają Państwo po nadesłaniu formularzy 

zgłoszeniowych (1 czerwca 2021 r.).  

 

*********** 

Ważne terminy:  

1 czerwca 2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń (abstraktów), 

1 października 2021 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej,  

18-19 listopada 2021 r. – obrady konferencji – plenarne i w sekcjach, 

31 stycznia 2022 r. – termin nadsyłania artykułów. 

 

Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród wszystkich 

zainteresowanych wydarzeniem. 

 

Łączymy wyrazy szacunku – Komitet Organizacyjny 

 


