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Konferencja odbędzie się w stulecie urodzin wybitnego slawisty, etymologa i dialektologa,
dziekana  Wydziału  Filologicznego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  wieloletniego  dyrektora
Instytutu Filologii Słowiańskiej i kierownika zespołu Pracowni Słownika Prasłowiańskiego,
członka  Polskiej  Akademii  Nauk  i  Polskiej  Akademii  Umiejętności,  członka  Bułgarskiej  i
Austriackiej  Akademii  Nauk,  doktora  honoris  causa Uniwersytetu  Łódzkiego,  autora
Słownika  Etymologicznego  Języka  Polskiego  -  Profesora Franciszka  Sławskiego.
Międzynarodowe spotkanie slawistów i etymologów będzie okazją do przypomnienia jego
sylwetki naukowej.

Podstawowym  celem  konferencji  jest  dyskusja  w  międzynarodowym  gronie  na  temat
zagadnień dotyczących diachronicznych badań językowych. Spotkanie naukowe dużej grupy
specjalistów ma umożliwić wszechstronne przyjrzenie się problemom związanym z historią
języków słowiańskich, a szczególnie, ze względu na dorobek naukowy Profesora Franciszka
Sławskiego,  problemom  etymologii  słowiańskiej.  Oczekujemy  zarówno  referatów
syntetycznych  poświęconych  zagadnieniom  teoretycznym,  jak  i  szczegółowych  analiz
etymologicznych i historycznojęzykowych. 
Szczególnym celem konferencji  jest  uczczenie pamięci  Profesora Franciszka Sławskiego z
okazji setnej rocznicy Jego urodzin. W związku z tym, w sesji plenarnej znajdą się referaty
zarówno poświęcone Jego Osobie, jak i podstawowym kierunkom Jego badań.  



Język konferencji: każdy język słowiański lub język angielski.

Opłata konferencyjna: 300 PLN lub 75 euro. 

Szczegóły dotyczące numeru konta i terminu wpłaty prześlemy po akceptacji zgłoszonych tematów. 

W  ramach  opłaty  konferencyjnej  Organizatorzy  zapewniają  wyżywienie  (uroczysty  bankiet  i  przerwy

kawowe) oraz materiały konferencyjne. W programie dodatkowym przewidziane jest zwiedzanie Muzeum

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius.

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia, Organizatorzy nie pośredniczą też w rezerwacji hoteli.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy druku prac niespełniających warunków edytorskich, nadesłanych po

terminie lub ocenionych negatywnie przez recenzentów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać do 29 lutego

2016 roku na adres:  symp.etym@gmail.com

Zgłoszenia można także przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: 

https://sites.google.com/site/etymologiacracovia/home

Planowana liczba uczestników:  80 osób.

Przewidywany czas wystąpienia: 15-20 min.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych referatów.
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