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STOWARZYSZENIE 

SLAWISTÓW 

POLYSLAV 

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET 

PEDAGOGICZNY W 

MOSKWIE 

INSTYTUT SLAWISTYKI 

ROSYJSKIEJ AKADEMII 

NAUK 
 

zapraszają na: 

Międzynarodową Konferencję Naukową 
POLYSLAV-XX 

 
Szanowni Polyslawiści i wszyscy zainteresowani Koledzy! 

Kolejne, XX-te już spotkanie naukowców w ramach Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej POLYSLAV zostanie zorganizowane wspólnie z Państwowym Uniwersytetem 

Pedagogicznym w Moskwie (Московский педагогический государственный университет) i 

Instytutem Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk (Институт славяноведения РАН) i odbędzie 

się w dniach 4–11 września 2016 w Gmachu Głównym Państwowego Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Moskwie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2016. Wypełniony formularz 

zgłoszeniowy należy przesłać na adres: 
 

polyslav-xx@polyslav-as.org 
 

Uwaga! 

1) Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w konferencji Stowarzyszenia Slawistów 

POLYSLAV po raz pierwszy, prosimy dołączyć do zgłoszenia tezy planowanego 

wystąpienia (nie więcej niż 200 słów, bez bibliografii). 

2) Językami konferencji będą wszystkiej języki słowiańskie, a także angielski i 

niemiecki. 

3) Informacja o przyjęciu Państwa zgłoszenia zostanie wysłana do 25 maja 2016 

roku. Przyjęte zostanie maksymalnie 80 zgłoszeń. Tematy wystąpień zostaną podzielone na 

dwa bloki: a) językoznawstwo, b) literatura i kultura krajów i narodów słowiańskich. 

4) Biorąc udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej POLYSLAV, 

potwierdzacie Państwo swoje członkowstwo w Stowarzyszeniu Slawistów POLYSLAV. 

Wiąże się z tym konieczność uiszczenia składki członkowskiej w następującej wysokości: 

• 70 euro (aktywni członkowie Stowarzyszenia POLYSLAV); 
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• 100 euro (nowi członkowie). 

Opłatę członkowską można wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia Slawistów 

POLYSLAV lub na miejscu — gotówką podczas rejestracji. Szczegółowe informacje 

dotyczące płatności i numer konta zostanie przesłany w kolejnym liście informacyjnym. 

Podróż, opłaty wizowe, pobyt i wyżywienie na koszt uczestników konferencji. 

5) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy o jak najszybsze 

powiadomienie o tym fakcie Komitet Organizacyjny, wysyłając mail na adres: 

polyslav-xx@polyslav-as.org. Rezygnacja jest możliwa i w przyppadku zaakceptowania 

tematu. Prosimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

konferencji na tydzień przed jej rozpoczęciem, skłładka człoknowska nie będzie zwracana. 

6) Materiały pokonferencyjne, stanowiące nieopublikowane wcześniej artykuły będą 

wydane w recenzowanym zbiorze przygotowanym przez międzynarodową redakcję w 

cenionym wydawnictwie europejskim. Wydane zostaną tylko te teksty, które otrzymają 

dwie pozytywne recenzje. Opłata składki członkowskiej, ani uczestnictwo w konferencji nie 

gwarantuje publikacji. 

7) Wszystkich nowych uczestników konferencji i nowych czonków Stowarzyszenia 

Slawistów POLYSLAV informujemy, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia obowiązkiem 

jej członka jest udział w corocznym zebraniu plenarnym, w czasie którego poruszane są 

ważne kwestie związane z bieżącą pracą Stowarzyszenia, a takżę te dotyczące organizacji 

kolejnych konferencji, publikacji i innych przedsięwzięć. 

8) Wszyscy zagraniczni uczestnicy otrzymają pomoc wizową ze strony 

Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie. 

9) Komitet Organizacyjny konferencji przedstawi gościom możliwe warianty pobytu 

na koszt uczestników. Prowadzone są rozmowy z administracją Państwowego 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie na temat możliwości bezpłatnego 

zakwaterowania uczestników konferencji w akademikach uniwersytetu. 

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie powyższego zaproszenia wszystkim 

zainteresowanym. 
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Wszelkie niezbędne informacje na temat Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV znajdą 

Państwo na stronie: 

 

http://polyslav-as.org/ 

 

Z wyrazami szacunku, 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
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