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Ve Vratislavi dne 8. ledna 2020 

 
 

ÚSTAV SLOVANSKÉ FILOLOGIE 
VRATISLAVSKÉ UNIVERZITY 

 

úctivě zve  

na 

XV. Mezinárodní vědeckou konferenci 

 

WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. 

OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD 
(SLOVO A VĚTA VE SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH.  POPIS, KONFRONTACE, PŘEKLAD)  

 
Konference se bude konat  ve Vratislavi ve dnech 21. – 22. května 2020 r.  

 

Mezinárodní vědecká konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. 

Popis. Konfrontace. Překlad“ je ve svém už patnáctém vydání tradičním obrok 

pořádaným setkáním lingvistů zkoumajících slovanské jazyky. Tato udalost si 

našla své stalé místo v kalendáři mnoha vědců z polského akademického 

prostředí a slavistů z Česka, Srbska, Německa, Rakouska, Švýcarska, 

Chorvatska, Slovinska, Ukrajiny, Makedonie, Bulharska, Litvy, Běloruska nebo 

Ruska. 

Poznávacím znakem konference je velmi široký záběr jazykovědné 

problematiky. Proto rádi uvítáme Vaše vystoupení věnované otázkám  

dialektologie, gramatiky, frazeologie, lexikologie, onomastiky, translatologie, 

lexikografie, korpusové lingvistiky, dějin slovanských jazyků, metodologie 

výuky jazyků slovanských jako cizích aj.  
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Důležité informace: 

• Konferenční jazyky: všechny slovanské jazyky, angličtina. 

• Termín přihlášení tématu příspěvku: 15. února 2020.  

 

• Přihlášku laskavě zašlete elektronickou poštou na adresu:  
konferencja.wiz@uwr.edu.pl    

 

• Účastníci konference přispívají částkou: 425 zł /100 euro (konferenční 

poplatek zahrnuje: organizační výdaje, kávové přestávky, slavnostní večeři 

21.5.2020, část nákladu na publikaci konferenčních materiálů). 

 

• Publikace příspěvků: pozitivně posouzené příspěvky budou otištěny ve 

vědeckém časopise Ústavu slovanské filologie Vratislavské univerzity 

„Slavica Wratislaviensia” a v kolektivní monografii vydané v 

nakladatelství indexovaném na seznamu polského Ministerstva vědy a 

vysokého školství. 
 

  

• Další podrobné informace o konferenci zašleme Vám, když obdržíme Vaši 

přihlášku. 

Těšíme se na setkání ve Vratislavi během  
XV. Mezinárodní vědecké konference  

WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH.  

OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD 

 
Předseda organizačního výboru konference 

 
Prof. UWr, dr hab. Oleh Beley 
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