ZAPROSZENIE

INVITATION

EINLADUNG

Niniejszym serdecznie zapraszamy do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej

International Conference Internationale Konferenz

TRANSLATION LANDSCAPES
TRANSLATIONSLANDSCHAFTEN
Konferencja jest skierowana do wszelkich osób zainteresowanych problemem
przekładu ogólnego, literackiego i specjalistycznego. Jej tytuł wskazuje na uniwersalne
ujęcie problematyki przekładu, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i
wymiany doświadczeń zarówno dla teoretyków, jak i praktyków przekładoznawstwa.
Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach (literaturoznawstwo,
językoznawstwo, języki specjalistyczne). Językami konferencji są język angielski,
niemiecki i polski.
The conference is concerned with the problem of translation in general, both with
literary and professional translation. The title suggests a wide perspective of the
translation horizon which allows to create a communication platform for theorists and
practitioners of specific types of translation. The conference will be held in English,
German and Polish language in a plenary session and in sections (literary studies,
linguistics, specialized languages).
Die Konferenz richtet sich an alle Interessierten am Problem der allgemeinen,
literarischen und Fachübersetzung. Der Titel der Konferenz verweist auf eine
universelle Auffassung des Problems der Übersetzung, was die Erschaffung einer
Plattform für die Verständigung und Erfahrungsaustausch sowohl für die Theoretiker,
als auch für die Praktiker der Übersetzungswissenschaft ermöglicht. Die Konferenz
erfolgt in Plenarform sowie in Sektionen (Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft,
Fachsprachen). Die Konferenzsprachen sind Englisch, Deutsch und Polnisch.
Data konferencji / Date / Datum:
Miejsce / Place / Ort:

29-30.11.2016
Ośrodek Konferencyjny US Pobierowo

Koszt udziału w konferencji / conference fee/ Konferenzgebühr 320 PLN
Obejmuje on udział z referatem naukowym w języku konferencji, koszty zakwaterowania, wyżywienie, uroczysty
bankiet oraz publikację recenzowanego artykułu w tomie pokonferencyjnym
Included are: participation in the conference with a paper, accomodation, meals, banquet, paper publication
after a peer review in the conference volume
In der Gebühr sind enthalten: Beteiligung an der Konferenz mit eigenem Beitrag, Unterkunft, Verpflegung,
festlicher Empfang, Veröffentlichung des rezensierten Beitrags im Konferenzband

Zgłoszenia wraz z propozycją tematu referatu translation.ifg@gmail.com

