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Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego zaprasza na międzynarodową konferencję 
naukową Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interp reting Studies , której tematem 
przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego. Wieloaspektowe spojrzenie na przekład 
ustny wydaje się być niezwykle istotne, gdyż daje m.in. możliwość analizy zjawisk i procesów zachodzących 
podczas aktu tłumaczenia, zrozumienia i zdefiniowania ról tłumacza czy też może być próbą określenia 
miejsca przekładu ustnego w obecnym świecie, w którym wielokulturowość oraz wielojęzyczność wydają się 
być stałymi elementami.   
 
  Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów dla teoretyków, badaczy i dydaktyków 
przekładu ustnego, tłumaczy oraz doktorantów, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do 
poruszanych przez siebie problemów badawczych, a także prezentacja wyników prowadzonych badań. 

Lista proponowanych tematów prezentacji obejmuje następujące zagadnienia, chociaż nie będzie się do nich 
ograniczać: 

� przekład konferencyjny 
� przekład ustny środowiskowy/ przekład ustny dla instytucji publicznych 
� przekład języka migowego 
� przekład ustny a językoznawstwo 
� przekład ustny a socjologia  
� przekład ustny a psychologia 
� przekład ustny a antropologia  
� przekład ustny a prawo  
� przekład ustny a językoznawstwo kryminalistyczne  
� przekład ustny a neurolingwistyka  
� przekład ustny a kulturoznawstwo 
� przekład ustny a studia nad komunikacją  
� szkolenie tłumaczy ustnych  

Następujący wykładowcy plenarni zgodzili się wygłosić swoje wykłady podczas konferencji: 

Prof. Carmen Valero Garcés, Universidad de Alcalá 
Prof. Ingrid Kurz, Universität Wien 
Prof. Robert G. Lee, University of Central Lancashi re 
Prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Uniwersytet Łódzki 
 
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 , w Centrum Naukowo-Dydaktycznym 
Instytutów Neofilologicznych, Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, przy  
ul. Grota Roweckiego 5. 

Abstrakty w j ęzyku angielskim lub polskim, licz ące nie wi ęcej ni ż 200-300 słów, (wyłączając 
bibliografię) proszę przesyłać mailem jako załącznik w formacie Word lub Pdf na adres iedis@us.edu.pl 
do 15 czerwca 2015. Abstrakt zawierać powinien nazwisko autora/ autorów, afiliację, adres mailowy, tytuł 
referatu oraz 3-5 słów kluczowych. Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu drogą mailową do  
17 czerwca 2015.    
Planujemy wydanie recenzowanej publikacji składającej się z wybranych artykułów. 
Językami konferencji są język angielski i język polski. Długość wystąpień: 20 min.+ 10 min. na dyskusję. 
  
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
http://ija.us.edu.pl/sub/iedis/ 
 

Komitet organizacyjny:  
Prof. dr hab. Andrzej Łyda 
Mgr Katarzyna Holewik  



Ważne daty  
Wysyłanie streszczeń referatów:  15.06.2015  
Informacja o akceptacji/ odrzuceniu streszczeń referatów:  17.06.2015 
Rejestracja i opłata konferencyjna:  05.09.2014 

Opłata konferencyjna   
W celu dokonania rejestracji na konferencję i uroczystą kolację (dla chętnych) należy wypełnić formularz 
rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej oraz przesłać go na adres iedis@us.edu.pl 
Uczestnicy mają do wyboru następujące warianty opłaty konferencyjnej:  

Pełna opłata konferencyjna                   €120/ 500 PLN  (dwa dni) 
(w tym udział w uroczystej kolacji )              €75/ 300 PLN    (jeden dzień)  

Studenci *(mgr, doktoranci)                       €80/ 330 PLN   (dwa dni, bez udziału w uroczystej kolacji) 
         €35/ 150 PLN   (jeden dzień, bez udziału w uroczystej kolacji) 
                                                                     €40/ 160 PLN    koszt uroczystej kolacji 

(*W dniu konferencji należy okazać legitymację studencką/ doktorancką potwierdzającą status studenta/doktoranta) 
 
 
Opłata konferencyjna pokrywa: koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp  
do internetu, certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz koszt publikacji. Koszty dojazdu i zakwaterowania 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  
Istnieje możliwość biernego uczestnictwa w konferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji , 
prosimy o kontakt mailowy.  

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, wpłacenie na konto Organizatora należności za uczestnictwo  
w Konferencji oraz przesłanie dowodu wpłaty wraz z formularzem rejestracyjnym. Chęć otrzymania faktury 
VAT należy zaznaczy ć na formularzu rejestracyjnym.  
 
 
Dane do przelewu  
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007 Katowice 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
dla przelewów zagranicznych: INGBPLPW74105012141000000700007909  
W tytule przelewu prosimy podać ,,IEDIS 2015 + imi ę i nazwisko”  
 

Rezygnacja z uczestnictwa  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 10.09.2015r. uczestnicy otrzymają zwrot opłaty 
konferencyjnej, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 EURO/80 PLN.   
Rezygnacja z udziału w konferencji winna być dokonana w formie pisemnej lub elektornicznej.  
Rezygnacja z udziału w konferencji po 10.09.2015r. oraz nieobecność na konferencji nie uprawniają do 
otrzymania zwrotu opłaty konferencyjnej.  
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego: 
 
Instytut J ęzyka Angielskiego   
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5  
41-205 Sosnowiec  
tel: (48 32) 3640892 fax: (48 32) 3640809  
e-mail: iedis@us.edu.pl 
www: http://ija.us.edu.pl/sub/iedis/ 


