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Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia aktualnego stanu i perspektyw badań 

językoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań slawistycznych i tematów 

związanych z nowoczesnymi systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.  

 

Celem konferencji jest wymiana myśli między przedstawicielami slawistycznych środowisk 

językoznawczych, bibliologicznych i informacji naukowej. Do udziału w konferencji 

zapraszamy językoznawców, slawistów, badaczy terminologii językoznawczej, teoretyków 

oraz praktyków systemów i języków informacyjno-wyszukiwawczych, badaczy informacji 

naukowej, bibliologów i bibliografów.  

 

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na następujące zagadnienia: 

- językoznawstwo w przestrzeni cyfrowej 

- slawistyczne językoznawstwo konfrontatywne  

- współczesne cyfrowe systemy bibliograficzne 

- pragmatyka języków informacyjno-wyszukiwawczych 

- optymalizacja systemów informacyjno-wyszukiwawczych  

- języki słów kluczowych a terminologia w systemach informacyjno-wyszukiwawczych. 

 

Inicjatorem konferencji jest Zespół Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej (Instytut 

Slawistyki PAN). Wydarzenie nawiązuje do międzynarodowych konferencji organizowanych 

przez Instytut Slawistyki PAN: Informatyzacja slawistycznej bazy bibliograficznej i włączenie 

jej do światowego systemu informacji naukowej (1994), Informatyzacja slawistycznej bazy 

bibliograficznej (1995), Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej (2013), 



Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro (2015), Slawistyka 

w przestrzeni cyfrowej (2016). 

 

 

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie i język angielski.  

Czas wystąpienia: 20 minut 

 

 

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(isybislaw.konferencja@gmail.com), na załączonym formularzu zgłoszenia, w terminie do 30 

kwietnia 2018 r. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (150 zł dla doktorantów).  

Przewidujemy publikację referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym w 2018 r., 

dlatego prosimy o przesyłanie pełnych tekstów planowanego wystąpienia do 8 czerwca 2018. 

Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku.  
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