
 
 

Szanowni Państwo!  

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej 
i dziś”, które się odbędzie 19–21 kwietnia 2023 r. w Zielonej Górze. Organizatorami konferencji są: 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja PRO.PL. 
Patronatem honorowym objęła Forum Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, 
która weźmie udział w otwarciu obrad. Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, wsparcia udzielił Urząd Miasta Zielonej Góry.  

Roboczy program konferencji oraz abstrakty wystąpień przedstawiamy w osobnym załączniku; jest on 
dostępny także pod linkiem:  

https://drive.google.com/file/d/1oZ2PhdYN2tSK1Qar4jrXK71xeqBdfnVS/view?usp=sharing  

Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: przewidujemy uczestnictwo stacjonarne 
oraz zdalne.  

Osobom, które wybiorą uczestnictwo stacjonarne, gwarantujemy:  

• posiłki (obiady oraz przekąski w czasie obrad), 
• materiały konferencyjne, 
• uczestnictwo w dyskusjach,  
• dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji, 
• uczestnictwo w wybranych warsztatach (o ile będą wolne miejsca; decyduje kolejność 

zgłoszeń; na warsztaty należy przynieść własne laptopy z systemem Windows, przeglądarką 
Google Chrome i narzędziem do obsługi ZIP, na czas warsztatów należy wyłączyć w 
komputerach zapory lub ograniczyć zakres ich działania), 

• uczestnictwo w doktoranckich sesjach plakatowych. 

Osobom, które wybiorą uczestnictwo zdalne, gwarantujemy:  

• uczestnictwo w dyskusjach (przewidujemy streaming obrad), 
• dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji. 

Nie pokrywamy kosztów noclegu ani podróży.  

 

Opłata konferencyjna to:  

• 300 zł brutto (za uczestnictwo stacjonarne), 
• 100 zł brutto (za uczestnictwo zdalne). 

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. 

Opłatę należy wnieść na konto Fundacji PRO.PL (Bank Pekao SA, numer rachunku: 95 1240 6410 1111 
0010 9020 3188, tytuł przelewu: XIII FKS IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA (np. XIII FKS Jan Kowalski) do 
20.03.2023 r.  

 

Aby wziąć  udział w Forum, należy się zarejestrować przez formularz dostępny pod linkiem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nl_1ZdI3MKlGBeMIPWFMycOEGj1bdx9oXQz728PpS
GPYMg/viewform?usp=sf_link  

 

Termin rejestracji: 20 marca 2023 r. 

https://drive.google.com/file/d/1oZ2PhdYN2tSK1Qar4jrXK71xeqBdfnVS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nl_1ZdI3MKlGBeMIPWFMycOEGj1bdx9oXQz728PpSGPYMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nl_1ZdI3MKlGBeMIPWFMycOEGj1bdx9oXQz728PpSGPYMg/viewform?usp=sf_link


 
 

Serdecznie zachęcamy również Państwa Doktorantów do uczestnictwa w sesjach plakatowych. 
Zawiadomienie o zasadach uczestnictwa znajduje się pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1VOXX60R5rZxT7SV3mu0YMfJTXZVtSO_I/view?usp=sharing,  

formularz rejestracyjny jest zaś dostępny pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMf_-
o_dUbOgN3kbwv5hR3xF4zjzvs_tUs744AVLFjots-g/viewform?usp=sf_link  

 

W razie pytań – służymy odpowiedzią: forumkulturyslowa@gmail.com   

 

 

                  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami –   

 

/–/ dr hab. prof. ucz. Katarzyna Kłosińska – przewodnicząca (RJP) 

/–/ prof. dr hab. Marian Bugajski (UZ) 

/–/ dr hab. prof. ucz. Magdalena Steciąg (UZ) 

/–/ dr hab. prof. ucz. Magdalena Hawrysz (UZ) 

/–/ dr Agata Hącia (Fundacja PRO.PL) 
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