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HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I
PERSPEKTYWY ROZWOJU
Białystok 13-14 maja 2021 r.
Celem konferencji naukowej Horyzonty slawistyki w XXI wieku – stan obecny i perspektywy
rozwoju jest wymiana myśli między przedstawicielami slawistycznych środowisk językoznawców z
kraju i zagranicy, a także nawiązanie współpracy naukowej z różnymi europejskimi ośrodkami
badawczymi. Tematyka planowanego przedsięwzięcia obejmuje dwa wiodące zagadnienia: stan
obecny języków słowiańskich, a także perspektywy ich rozwoju. W nurcie głównej problematyki
proponujemy następujące obszary refleksji:
• Perspektywiczne kierunki rozwoju współczesnej slawistyki
• Dynamiczne procesy językowe we współczesnych językach słowiańskich
• Problemy leksykografii słowiańskiej
• Norma skodyfikowana vs uzus językowy
• Wpływy obce w językach słowiańskich
• Teoria i praktyka nauczania języków słowiańskich jako obcych (nowe rozwiązania, metody i
technologie).

Jesteśmy otwarci na inne propozycje tematów wystąpień, które wpiszą się w główny nurt
problematyki konferencji.
Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.
Forma konferencji: online (za pośrednictwem platformy ZOOM).
Planowany czas prezentacji referatu: 15-20 minut.
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z krótkim streszczeniem referatu (800 znaków) należy przesłać na
adres konferencja.slawistyka@interia.pl do 15 kwietnia 2021 roku. Komitet naukowy zastrzega
sobie prawo wyboru referatów. Teksty, które uzyskają pozytywne recenzje (procedura double-blind
review), zostaną opublikowane w monografii zbiorowej bądź w naukowych czasopismach
wydziałowych („Studia Wschodniosłowiańskie” / ”Linguodidactica”). Artykuły należy przesłać na
ww. adres elektroniczny do 20 maja 2021. O wszelkich szczegółach organizacyjnych będziemy
Państwa informować na bieżąco w osobnej korespondencji mailowej.
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