
 

 

CYRKULARZ 

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na temat kwestii 

związanych z przekładoznawstwem, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które 
obserwować można w tej dziedzinie w XXI wieku. 

Mamy przyjemność zaprosić teoretyków, badaczy, praktyków oraz dydaktyków przekładu 

pisemnego i ustnego, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do poruszanych przez 

siebie problemów badawczych. 

Wierzymy, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dotyczących obecnych 

trendów w dziedzinie przekładoznawstwa, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i 
praktycznym, oraz umożliwi wymianę doświadczeń.  

Lista proponowanych tematów wystąpień obejmuje następujące zagadnienia: 

 historia przekładu 

 aspekty teoretyczne przekładoznawstwa 

 przekład poezji i przekład literacki 

 przekład specjalistyczny 

 przekład uwierzytelniony 

 przekład środowiskowy 

 przekład audiowizualny 

 przekład maszynowy 

 ocena jakości przekładu 

 narzędzia CAT w przekładzie 

 szkolenie tłumaczy i dydaktyka przekładu 
 przekład ustny 

Wykłady Plenarne: 

Prof. Dace Liepiņa (Uniwersytet Łotewski) 

Prof. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski) 

Prezentacje 

 

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 30 minut (20 minut przeznaczone jest na 

prezentację oraz 10 minut na dyskusję). 

Przewidujemy również możliwość prezentacji plakatu naukowego. 



Językami konferencji są język angielski i język polski. Artykuły przeznaczone do 

publikacji prosimy przesyłać tylko w języku angielskim. 

 

Publikacja 

 

Uczestnicy konferencji proszeni są o przesłanie streszczeń referatów i plakatów liczących 

do 300 słów do dnia 30.08.2017. Streszczenia prosimy wkleić do formularza 

rejestracyjnego. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o przyjęciu referatu lub 

plakatu do dnia 15.09.2017. 

W razie potrzeby jest możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu referatu przed upływem 

terminu podanego w cyrkularzu. 

Artykuły w języku angielskim należy przesłać do dnia 31.12.2017. Planujemy wydanie 

recenzowanej publikacji nakładem wydawnictwa Peter Lang. 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem lub plakatem (obejmująca przerwy 

kawowe, przerwy na lunch, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, koszty 
publikacji) wynosi: 

350 PLN lub 95€ (85€ opłata konferencyjna plus 10€ opłata bankowa). 

Opłata konferencyjne dla uczestników bez referatu (obejmująca przerwy kawowe, 
przerwy na lunch, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne) wynosi: 

150 PLN lub 45€ (35€ opłata konferencyjna plus 10€ opłata bankowa). 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego do dnia 

30.09.2017.  

 
Numer konta:  

Uniwersytet Rzeszowski  

Bank Handlowy w Warszawie S.A  

80 1030 1508 0000 0008 1775 8002  

Tytułem: "IFA Turns IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA" 

Numer konta dla przelewów z zagranicy:  

Uniwersytet Rzeszowski  

Bank Handlowy w Warszawie S.A  

SWIFT: POLUPL_PR  

http://www.ifaturns.ur.edu.pl/rejestracja.html
http://www.ifaturns.ur.edu.pl/rejestracja.html


IBAN: PL 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002 

Tytułem: "IFA Turns IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA" 

 

WAŻNE DATY 

Wysyłanie streszczeń referatów/plakatów: 30.08.2017 

Informacja o akceptacji referatu/plakatu: 15.09.2017 

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 30.09.2017 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Lucyna Falkiewicz-Wille 

 Elżbieta Rokosz-Piejko 

 Dorota Osuchowska 

 Karolina Puchała-Ladzińska 

 Michał Organ 

 Łukasz Barciński 

 

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: 

http://www.ifaturns.ur.edu.pl/index.html 
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