
XVII 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

„RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” 
POZNAŃ, 20-22 WRZEŚNIA 2021 R. 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału 
w XVII Międzynarodowej Konferencji „Rusycystyka europejska 
a współczesność”. 

Miło nam poinformować, że Komitet Naukowy Konferencji 
zakwalifikował tematy Państwa wystąpień i włączył je do programu 
Konferencji. 
Poniżej przedstawiamy kilka informacji organizacyjnych: 
 
•Konferencja odbędzie się w trybie online za pośrednictwem narzędzia MS 
Teams. 
Link umożliwiający dołączenie do zespołu konferencyjnego zostanie przesłany 
we wrześniu. 
 
•Aktualny, szczegółowy Program Konferencji obejmujący referaty wszystkich 
sekcji zostanie zamieszczony na stronie Instytutu pod koniec lipca br. 
 
•Przewodniczący sekcji: 
Sekcja I – Językoznawstwo: prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch 
Sekcja II – Językoznawstwo: dr Yury Fedorushkov 
Sekcja III – Literaturoznawstwo: prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-
Machnicki 
Sekcja IV – Komparatystyka literacko-kulturowa: prof. UAM Beata Waligórska-
Olejniczak 
Sekcja V – Glottodydaktyka: prof. UAM dr Hab. Katarzyna Kuligowska 
Sekcja VI – Ekolingwistyka: prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis 
 
•Czas wystąpienia w posiedzeniach sekcji: 20 min., w plenarnych obradach – 30 
min. 
 
•Planujemy publikację tekstów pokonferencyjnych w czasopiśmie „Studia 
Rossica Posnaniensia”, które ujęte jest w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki 



oraz m.in. bazach DOAJ, ERIH Plus, CEEOL. Warunkiem publikacji jest złożenie 
tekstów przygotowanych zgodnie z wymogami redakcyjnymi oraz uzyskanie 
dwóch pozytywnych recenzji zewnętrznych. 
 
 
•Na elektroniczną wersję tekstów wystąpień oczekujemy do 31 października 
2021 roku. Tekst wystąpienia można złożyć poprzez panel czasopisma 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp (opcja preferowana) 
lub przesłanie go drogą elektroniczną Sekretarzowi czasopisma dr. Konradowi 
Rachutowi, e-mail: konrad.rachut@amu.edu.pl 
Wskazówki redakcyjne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/about/submissions,  
zasady te przesyłamy także w załączeniu. 
 
 
•W wypadku pytań prosimy o kontakt: 
- publikacja materiałów: dr Konrad Rachut 
tel. 726 647 811, e-mail: konrad.rachut@amu.edu.pl  
 
- organizacja konferencji (sekretarz): dr Wojciech Kamiński 
tel. 603 421 741, e-mail: kawo@amu.edu.pl  
 
- adres Instytutu: 
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 
Collegium Novum 
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań 
tel. 61 829 3576     e-mail: ifros@amu.edu.pl  
 
Strona konferencji: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=8213 
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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