
Katedra Językoznawstwa i Translatoryki wraz z Katedrą Pragmatyki Komunikacji i 

Akwizycji Języka Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Pierwszą 

Międzynarodową Konferencję pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, 

która odbędzie się 19-20 września 2018 roku. W zamierzeniu organizatorów konferencja ta 

ma zapoczątkować cykl konferencji poświęcony wpływowi wielkich religii świata na 

język polski i rosyjski oraz na kulturę obu etnosów. Pierwszą edycję gdańskiej 

konferencji zaczynamy od przedstawienia wpływu religii chrześcijańskiej na kulturę 

polska i rosyjska w szerokim znaczeniu tego słowa. Konferencja ta skierowana jest do 

przekładoznawców, literaturoznawców, językoznawców oraz przedstawicieli badąń 

interdyscyplinarnych powiązanych z wyżej zarysowaną problematyką badawczą. 

 
Językami roboczymi Konferencji są: polski, rosyjski. 
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min. – obrady plenarne i 15 min. – 
wystąpienia w sekcjach. 
 
Zgłoszenia wraz z tezami referatu (150-200 znaków wraz ze spacjami) prosimy 
przesyłać do 20 czerwca 2018 roku.  
 
dr Magdalena Jaszczewska 

dr Tatiana Kopac 

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, p. 281 

Gdańsk Oliwa 

 
pocztą elektroniczną: magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl  
 

Zapytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres email: 
tatiana.kopac@ug.edu.pl (dr Tatiana Kopac). 

 
Koszt przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy Konferencji lub ich uczelnie macierzyste. 
Uczestnicy sami rezerwują miejsca noclegowe (wykaz hoteli w Gdańsku zostanie 
przesłany uczestnikom po nadesłaniu zgłoszenia udziału w Konferencji). 
 
Opłatę konferencyjną w wysokości 460 zł należy wpłacić na konto (Uniwersytet gdański 
w Gdańsku Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk/59124012711111001043682415; tytuł KF 
88-18 plus imię i nazwisko uczestnika konferencji). Opłata konferencyjna obejmuje druk 
artykułu do 20 000 tysięcy znaków w tomie pokonferencyjnym, przerwy kawowe, druk 
dodatkowych materiałów, koszty związane z uroczystą kolacją, która odbędzie się w 
pierwszym dniu konferencji(koszt uroczystej kolacji - 52 złotych polskich) oraz dwa 
obiady ( koszt jednego obiadu - 29 złotych). Opłata konferencyjna będzie pomniejszona 
o koszty związane z wyżywieniem w wypadku rezygnacji z nich uczestnika konferencji. 
 
 
 
 Z wyrazami szacunku, 
 
Komitet Naukowy 

mailto:magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl
mailto:tatiana.kopac@ug.edu.pl


Dr hab., prof. UG Zoja Nowożenowa 
Dr hab., prof. UG Alicja Pstyga 
Dr hab. Prof. UG Żanna Sładkiewicz 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

I Międzynarodowa Konferencja 

WIELKIE RELIGIE ŚWIATA W JĘZYKU I KULTURZE. CHRZEŚCIJAŃSTWO 

 (Gdąńsk, 19-20 września 2018 r.) 
 

1.  Imię i nazwisko, stopień naukowy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Miejsce pracy: nazwa, adres, telefon 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Dane do faktury: nazwa instytucji, pełny adres, NIP 



…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Adres prywatny, telefon, e-mail 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Temat referatu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Tezy: 

 

 

 

8.  Czy wyraża Pani/Pan chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji pierwszego 

dnia konferencji? ………………………………………………………………………………… 

Rodzaj posiłku (mięsny / wegetariański, wegański): 

……………………………………………. 

9.  Czy zamawia Pan/Pani obiad: 

1) 19 września 2018 r.  - tak/nie (odpowiedź proszę zaznaczyć w 

kółku) 

2) 20 września 2018 roku – tak/nie 

 
……………………………… 

/data/ 

 
……………………………… 

/podpis/ 
 

 
* Ankietę prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i przesłać na adres 
pocztowy lub e-mail wskazany wyżej  
 

 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgode na przetwarzanie 

przez Uniwersytet Gdąński moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: 

 Organizacji konferencji  naukowej pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo w tym 

również przeprowadzenia rejestracji uczestników, potwierdzenia zgłoszeń oraz przesyłania materiałów. 

 

 

…………………………………. 



                                                                                                            (data, podpis) 

 

 

  przesyłaniu informacji o organizowanych w uczelni wydarzeniach naukowych (w tym w szczególności 

konferencjach, wykładach, seminariach). 

 

 

 

      ………………………… 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       (data, podpis) 

 

 

2. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) wyrażam zgodę na 

otrzymywanie powyższych informacji za posrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

                                                                                                                                         …………………………… 

                                                                                                                                              (data, podpis) 

 

Jednocześnie organizator konferencji informuje, że: 

- Administratotem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Bażyńskiego 8, zwany dalej uczelnią, 

- Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w powyższej klauzuli, 

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, 

- Podanie uczelni danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionych celów, 

- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  


