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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

PRZESZŁOŚĆ W JĘZYKU ZAMKNIĘTA 

In memoriam Andreae Bańkowski 

Częstochowa 25-26 października 2016 

 

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej pamięci 

częstochowskiego uczonego — Profesora Andrzeja Bańkowskiego. 

Przedmiotem naszej refleksji chcemy uczynić obszary badawcze szczególnie bliskie 

Profesorowi: historię języka, etymologię i onomastykę. 

Pragniemy, aby nasza konferencja stała się spotkaniem integrującym językoznawców 

z różnych ośrodków akademickich w Polsce, doceniających w znacznej mierze 

interdyscyplinarny i inspirujący do dalszych poszukiwań dorobek naukowy Profesora 

Andrzeja Bańkowskiego. 

Podczas sesji plenarnej zostaną wygłoszone przez Honorowych Gości 

okolicznościowe referaty nawiązujące do Jego podstawowych kierunków badań. Do dyskusji 

zapraszamy również badaczy reprezentujących inne dziedziny językoznawcze 

i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych. 

Oczekujemy zarówno referatów poświęconych zagadnieniom teoretycznym 

z wymienionych obszarów, jak i szczegółowych analiz etymologicznych, 

historycznojęzykowych i onomastycznych. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 czerwca 2016 roku 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: przeszloscwjezyku.ajd@gmail.com 
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Opłata konferencyjna dla uczestników: 300 zł, dla doktorantów 200 zł. Opłata 

obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji 

pokonferencyjnej. W programie przewidziane jest również zwiedzanie Biblioteki 

Jasnogórskiej.  

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 sierpnia 2016 roku 

Opłatę należy wnieść na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378  

z dopiskiem: Przeszłość w języku zamknięta. 

Czas wystąpienia: do 20 minut. 

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy uczestnikom konferencji do końca 

lipca 2015 roku. 
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