
 
 

 
 

Katedra Białorutenistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową 

 

Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie 
Warszawa, 1-2 czerwca 2023 roku 

 

W ramach konferencji proponujemy obrady w 2 sekcjach. Przewidywane są 15-
minutowe wystąpienia w sekcjach (w trybie zdalnym lub stacjonarnym). 
 

Sekcja pierwsza. Język Białorusi 
Proponujemy poruszyć i omówić m.in. następujące zagadnienia: 

1. Współczesne tendencje w języku białoruskim 
2. Język białoruski w Internecie 
3. Język białoruski jako obcy / jako odziedziczony 
4. Język białoruski a inne języki słowiańskie 
5. Język prawny i prawniczy 
6. Język a tożsamość 
7. Język religijny 
8. Język mediów 
9. Język a kultura 
10.  Dialektologia białoruska 
11.  Historia języka białoruskiego 
12.  Leksykologia i leksykografia 

 

Sekcja druga. Literatura i kultura Białorusi 
Proponujemy poruszyć i omówić m.in. następujące zagadnienia: 

1. Współczesne tendencje w literaturze Białorusi 
2. Historia literatury Białorusi 
3. Teatr Białorusi 
4. Folklor i kultura Białorusi 
5. Recepcja literatury Białorusi poza jej granicami 
6. Wykładanie literatury Białorusi poza jej granicami 
7. Dawne i współczesne przekłady literatury Białorusi 



8. Powiązania literatury Białorusi z innymi literaturami 
9. Rozwój literatury Białorusi na emigracji 

 

Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski. 
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę nadsyłać do 01.05.2023 na adres e-
mailowy konferencjakb@gmail.com 

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych (70 euro) za uczestnictwo stacjonarne i 
150 złotych (35 euro) za uczestnictwo zdalne. W tytule przelewu należy wpisać: 

konf.  JLiKB + imię i nazwisko uczestnika".   
Opłata obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu (zależy od pozytywnych 
recenzji), zaświadczenie o uczestnictwie, przerwy kawowe. 
 

Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na 
konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta 
uczestnika konferencji). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 
zmniejszenia kwoty lub zwolnienia z opłaty konferencyjnej. 
 

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 10.05.2023. 
 

Przewidywany jest druk artykułów punktowanym wydaniu (niżej podano wymogi 
edytorskie). Artykuły należy przesłać do 15.06.2023 r.  
 

Wymogi edytorskie dotyczące przesyłanych tekstów znajdują się na stronie: 
http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl/?DLA_AUTOR%C3%93W 
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