Drogie koleżanki i koledzy,
W tym roku równolegle z V Kongresem Tłumaczy (06-07.04.2019) odbędzie się sesja
plakatowa. Wszystkich chętnych do przedstawienia swoich obserwacji dotyczących tłumaczeń,
członków Stowarzyszenia i osoby spoza, prosimy o przesyłanie propozycji abstraktu w języku
polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub ukraińskim.
Tematyka plakatu powinna być związana z szeroko pojętym zagadnieniem translatoryki, jej
problemów, wyzwań, nowości, rozwiązań, literatury, teorii, obserwacji, metod, technik i doświadczeń
itd. Mile widziane będą abstrakty nawiązujące to tematyki tegorocznego Kongresu, czyli do
przekładów medycznych, technicznych i naukowych.
Sesja plakatowa będzie dodatkową okazją do podzielenie się swoimi doświadczeniami,
spostrzeżeniami, uwagami dotyczącymi translatoryki i zapoznaniem z obserwacjami kolegów
i koleżanek po fachu.
Plakaty będą wyeksponowane w przestrzeni przy auli, w której odbędzie się Kongres, a
uczestnicy będą mieli sposobność obejrzeć je i podzieli się komentarzami podczas przerw
kawowych i tzw. rozmów w kuluarach.
Wszyscy autorzy plakatów mogą skorzystać z promocyjnej opłaty za udział
w Kongresie. Otrzymają również certyfikat potwierdzający udział w sesji plakatowej podczas
Kongresu.
Propozycje abstraktu na plakat prosimy przesyłać do 28.02.2019 na wskazany adres
email, zależnie od języka.
O decyzji komitetu naukowego poinformujemy Państwa do 15.03.2019.
Skład komitetu naukowego:
1. Przewodnicząca - Katarzyna Karska - j. polski, j. angielski, kakarska@gmail.com
2. Irmina Daniłowska - j. francuski, irminadanilowska@gmail.com
3. Zofia Luranc-Mądry - j. niemiecki, zofia_luranc@hotmail.com
4. Mirosława Kawecka - j. ukraiński, mirka.kawecka@gmail.com
5. Dagmara Kozik - j. włoski, dagmara.kozik@pro.onet.pl

Z wyrazami szacunku
Irmina Daniłowska
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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie, jak również w sesji plakatowej. Poniżej znajdziecie
Państwo kilka ważnych dat oraz wskazówki dotyczące wykonania plakatu.
Ważne daty:
06-07.04.2019 - V Kongres Tłumaczy
28.02.2019 - termin nadsyłania abstraktów do sesji plakatowej
15.03.2019 - wyniki akceptacji abstraktów
Kryteria wykonania plakatów i rekomendacje:
•
•
•
•
•
•

•
•

Nagłówek na posterze powinien zawierać: 1/ tytuł (taki sam jak w nadesłanym abstrakcie),
2/ nazwiska autorów i 3/ nazwę organizacji, oraz 4/ dane kontaktowe - czcionka 50
Rozmieszczenie treści na posterze powinno być wertykalne/ pionowo, rozmiar tekstu czcionka 20
Rozmiar: Plakat powinien mieć rozmiar A1 (70 cm x 100 cm)
Napis: Plakat powinien być czytelny w odległości dwóch metrów.
Podziel przestrzeń plakatu na kilka sekcji poziomych lub pionowych, aby wyraźnie oddzielić
poszczególne bloki informacji
Różnorodność efektów i kolorów - zastosuj różne efekty podświetlania (kolor, tło, rozmiar
czcionki, obramowanie, linie o różnej grubości), aby łatwo znaleźć potrzebne informacje na
plakacie
Kody QR mogą być zastosowane zamiast referencji
Dodatkowe informacje dotyczące wykonania plakatów znajdziecie Państwo tutaj:
http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/Zrodla-dokt/postery.pdf
https://hsp.berkeley.edu/sites/default/files/ScientificPosters.pdf
https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html

Uczestnicy wykonują postery na koszt własny.
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w Kongresie i w sesji plakatowej.
W razie pytań czy wątpliwości bardzo proszę o kontakt kakarska@gmail.com
Z poważaniem
Katarzyna Karska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Sesji Plakatowej przy V Kongresie Tłumaczy
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