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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у V Міжнародній науковій конференції
«Україністика вчора, сьогодні, завтра», що відбудеться 22–24 жовтня 2020 року.

Проблематика конференції:
1. Традиції українського мовознавства: осмислення здобутків і перспектив.
2. Інтерпретація проблематики нових лінгвістичних напрямів.
3. Методика викладання української мови як іноземної в сучасному
європейському просторі.
4. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.
5. Спадкоємність, традиції і новаторство в літературі.
6. Українська література крізь призму компаративістських концепцій.
Заявки на участь у конференції (форма для їхнього оформлення
додається) просимо надсилати до 1 травня 2020 року на адресу:

poznan.ukr@gmail.com
Пропонуємо очну й заочну форми участі в конференції.
Статті учасників конференції пропонуємо опублікувати в черговому
випуску рецензованого журналу Studia Ukrainica Posnaniensia (журнал
виходить з 2013 р. і на сьогодні має таку параметризацію: Arianta, BazHum,
CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus – IC Journals Master List, PKP
Index, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań,
WorldCat, Google Scholar).
Оргвнесок:
 очна участь у конференції: 430 польських злотих або 100 євро
(на рецензування і в разі позитивної рецензії публікацію, урочисту вечерю
та обід у день проведення конференції);
 заочна участь у конференції: 260 польських злотих або 60 євро
(на рецензування і в разі позитивної рецензії публікацію статті).
Номер рахунку банку, куди буде необхідно надсилати оплату, а також відповідні
терміни її надсилання й вимоги до оформлення статті будуть надані після отримання
заявок.
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За необхідності можна зарезервувати місце в гуртожитку, про що за
необхідності на вашу вимогу буде надана додаткова інформація.
Важливі дати:
 1 травня 2020 року – остаточний термін надсилання заявок на участь у
конференції;
 30 травня 2020 року – остаточний термін переказу оргвнеску (надіслати скан
квитанції) та підтвердження участі в конференції;
 22 жовтня 2020 року – заїзд учасників конференції;
 23-24 жовтня 2020 року – дні проведення конференції: пленарне і секційні
засідання, культурна програма та виїзд гостей.

З повагою,
оргкомітет конференції.
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