Katedra Slawistyki
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC)
serdecznie zaprasza
do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku,
która odbędzie się 17 i 18 września 2019
(tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy)
Miejscem naszego spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC)
oraz Zamek Chałupki (Polska), które dysponują pokojami, restauracjami oraz salą konferencyjną.
Hotele dzieli od siebie tylko graniczna rzeka Odra.
Wystąpienia w formie pisemnej zostaną opublikowane w 2020 r. w publikacji, która będzie miała
status monografii naukowej (Państwa artykuły będą kwalifikowane jako rozdziały w tejże
monografii). Objętość planowanej monografii będzie wynosiła od 260 do 300 stron, dlatego liczba
uczestników konferencji jest ograniczona do 25-30 osób.
Z opłaty konferencyjnej 1 800 CZK lub 290 PLN zostaną pokryte następujące koszty:
- coffee break w trakcie obu dni obrad
- uroczysta kolacja
- edycja publikacji
Instrukcje dotyczące przelewu opłaty konferencyjnej na konto organizatorów zostaną podane w
kolejnych pismach.
Tematy wystąpień
Sugerujemy, żeby wystąpienia mieściły się w zakresie następujących tematów:
1. Temat stricte językoznawczy dotyczący wyłącznie języka polskiego/czeskiego omawiający
np. granice między synchronią i diachronią, między standardem i potocznością, między
dialektami (gwarami) i językiem kulturalnym – ogólnym. W wystąpieniu można też
przedstawić zagadnienia z pogranicza różnych płaszczyzn systemu językowego.
2. Temat dotyczący zarówno języka polskiego, jak i czeskiego (temat z zakresu
językoznawstwa porównawczego, glottodydaktyki, translatologii itp.).
3. Temat dotyczący języka polskiego/czeskiego i innego języka słowiańskiego (języki
mniejszości na terenie państwa polskiego/czeskiego, specyfika nauki języka
polskiego/czeskiego dla (słowiańskich) obcokrajowców, zagadnienia nauczania języka
polskiego/czeskiego jako obcego).
Jeden referat (artykuł) może mieć więcej autorów.
Możliwości zamówienia noclegów w hotelu po czeskiej stronie granicy państwowej
Bohumín, Pod Zeleným dubem
3 pokoje jednoosobowe w cenie 850 CZK za osobę/noc
4 pokoje dwuosobowe w cenie 1 250 CZK; dla jednej osoby – 1 000 CZK
3 pokoje trzyosobowe w cenie 1 600 CZK; dla jednej osoby 1 100 CZK
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1 apartament rodzinny (dwa pokoje, jedna wspólna łazienka) w cenie dla 3 osób 1 800 CZK, dla 2
osób – 1 600 CZK
Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę; w cenę noclegu zostało wliczone śniadanie.
Hotel ma własne SPA. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych hotelu
(http://www.podzelenym.cz/cz/hotel.html).
Jeżeli pokoje będą już zajęte przez innych uczestników konferencji, polecamy noclegu w hotelu
Penzión ve věži w Boguminie.
Możliwości zamówienia noclegów w hotelu po polskiej stronie granicy państwowej
Zamek Chałupki
Łączna liczba pokojów wynosi 18, ceny są porównywalne:
pokój jednoosobowy – 109 PLN
pokój dwuosobowy – 170 PLN
pokój trzyosobowy – 210 PLN
Aktualne ceny będzie można sprawdzić na stronie internetowej hotelu
(http://www.zamekchalupki.pl/pl/hotel.html).
W obu hotelach można płacić różnymi walutami oraz gotówką, kartą, na podstawie faktury.
Noclegi zamawia uczestnik konferencji indywidualnie
Po zaakceptowaniu proponowanego tematu i streszczenia referatu będzie można zamawiać noclegi
telefonicznie lub mailowo. Należy podać „hasło” konference Ostravské univerzity/konferencja
Uniwersytetu Ostrawskiego.
Dojazd do hotelu (miejsca konferencji)
Bohumín i Chałupki znajdują się na trasie przejazdu pociągów międzynarodowych z Polski do
Ostrawy, Pragi, Wiednia itp.
Od dworca kolejowego w Bohumínie można skorzystać z autobusu nr 555 (kierunek Starý
Bohumín, przystanek náměstí Svobody; tu należy wysiąść). Postój autobusu znajduje się po tej
samej stronie ulicy jak wyjście z budynku dworca, w prawo. Bilet sprzedaje kierowca.
Do hotelu Zamek Chałupki można dojść z rynku Svobody piechotą; niektóre pociągi zatrzymują się
na stacji Chałupki.
Ramowy czas trwania konferencji: 17 września rozpoczęcie konferencji o godz. 9:00, obrady
będą trwały od godz. 10:00 do 18:00 (z przerwami na kawę i obiad). Kolacja odbędzie się ok.
19:00. Koniec konferencji 18 września przewidujemy na godz. 16:00 lub 17:00.
Jeżeli uda nam się uzyskać środki finansowe od sponsorów, to 19 września planujemy
zorganizować wycieczkę do Cieszyna oraz czeskiego Cieszyna.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa znajduje się w drugim załączniku.
Zgłoszenie należy wysłać do 31 marca 2019.

ff.osu.cz

