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VI KONGRES TŁUMACZY  

Termin: 25-26 kwietnia 2019 

Miejsce: Lublin (Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2)  

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy 

O wydarzeniu:  

Kongres Tłumaczy w Lublinie to wydarzenie cykliczne organizowane przez Lubelskie 

Stowarzyszenie Tłumaczy przy współpracy z Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej  

w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, organizacjami zrzeszającymi tłumaczy  

i firmami partnerskimi oraz gronem ekspertów, których z roku na rok przybywa. Tegoroczna 

edycja ma charakter wyjątkowy, ponieważ łączy się z inauguracją programu „Profesjonalny 

Tłumacz-Świadomy Klient”, ogólnopolską kampanią informacyjną o pracy tłumaczy  

i konferencją międzynarodową pt. „Tłumacz w zmieniającym się świecie”. Celem 

wydarzenia jest integracja środowiska i doskonalenie kwalifikacji tłumaczy, prezentacja 

aktualnych trendów i nowinek technicznych oraz podnoszenie rangi zawodu tłumacza 

poprzez prowadzenie różnego rodzaju akcji informacyjnych skierowanych do samych 

tłumaczy, ale również odbiorców usług tłumaczeniowych. Podczas tegorocznego Kongresu 

mocno zaakcentujemy szczególne kompetencje profesjonalnego tłumacza, rolę tłumacza  

we współczesnej komunikacji międzynarodowej, nowe technologie wspomagające pracę 

tłumaczy i kierunki rozwoju branży tłumaczeniowej, które przeżywają dynamiczny rozwój. 

Słowem mnóstwo praktycznych informacji dla wszystkich, którzy pragną się odnaleźć  

i rozwijać w zawodzie tłumacza w zmieniającym się świecie. Nie zabraknie oczywiście 

wybitnych gości i ekspertów z kraju i z zagranicy.         

Kongresowi towarzyszyć będą sesje tematyczne i  sesja plakatowa - chętnych zapraszamy do 

nadsyłania abstraktów, przygotowania prezentacji i wykonywania plakatów.  

Wszelkie informacje o Kongresie wkrótce znajdą się także na stronie internetowej 

poświęconej temu wydarzeniu. 

 

 

 

http://www.lst-lublin.org.pl/index.php/szkolenia/aktualne/331-6-7-04-2019-lublin-v-kongres-tlumaczy
http://www.lst-lublin.org.pl/index.php/szkolenia/aktualne/331-6-7-04-2019-lublin-v-kongres-tlumaczy
http://www.lst-lublin.org.pl/index.php/328-sesja-plakatowa-przy-v-kongresie-tlumaczy


Ważne daty i informacje:  

25-26.04.2020 - VI Kongres Tłumaczy 

15.03.2020 - termin na nadsyłanie abstraktów do wystąpień i plakatów  

20.03.2020 – ostateczne zatwierdzenie programu konferencji naukowej  

Szanowni Państwo,  

Wszystkich zainteresowanych praktyków przekładu, naukowców, niezależnych badaczy i 

tłumaczy jak też studentów translatoryki zapraszamy do wzięciem czynnego udziału w 

konferencji i przesyłania abstraktów nieprzekraczających 200 słów i noty biograficznej 

nieprzekraczającej 150 słów. Streszczenia zostaną zrecenzowane i przyjęte do prezentacji lub 

(30 minut) do sesji plakatowej. 

Sesja plakatowa jest dodatkową okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, komentarzami na temat tłumaczeń i zapoznania się z obserwacjami kolegów. 

Plakaty będą wywieszone przed salą wykładową, tak aby wszyscy uczestnicy mieli okazję 

zobaczyć je. 

Uczestnicy wykonują plakaty na koszt własny.  

Autorzy plakatów otrzymają również certyfikat potwierdzający udział w sesji plakatowej 

podczas Kongresu. 

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 


