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Na medzinárodnú konferenciu Európskej spoločnosti pre štúdium 

angličtiny v Košiciach prijalo pozvanie vyše 650 účastníkov z 43 krajín  

 

 

 

V dňoch 29. augusta až 2. septembra 2014 sa uskutoční v Košiciach 12. medzinárodná 

konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (The European Society for the 

Study of English - ESSE), ktorú organizuje Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach.  

 

Päťdňového odborného podujatia sa zúčastní viac ako 650 účastníkov zo všetkých 

európskych krajín a tiež z USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Kórei, Japonska, 

Juhoafrickej republiky, Macaa, a mnohých ďalších krajín. Konferencia bude okrem  

3 plenárnych a 15 paralelných prednášok zahŕňať aj 5 okrúhlych stolov, 80 seminárnych 

sekcií, posterové prezentácie  a 7 doktorandských seminárov. Súčasťou jej otvorenia bude 

aj autorské čítanie poézie, koncert klasickej hudby a spoločenský večer,“ hovorí prorektorka 

pre zahraničné vzťahy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedúca Katedry 

anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.  
 

Hlavnou témou tejto prestížnej konferencie bude anglický jazyk a anglická, americká 

a kanadská literatúra. Jej účastníci budú diskutovať aj o vyučovaní anglického jazyka 

a anglickej literatúry, i prekladateľstve a tlmočníctve a anglickej a americkej histórii, reáliách, 

inštitúciách, kultúre i médiách.  

 

„Konferencia pokrýva celé spektrum výskumu jazyka, literatúry a anglofónnych 

krajín a nás veľmi teší, že pozvanie na plenárne prednášky prijali aj také osobnosti, akými 

sú profesor Mick Short z Lancaster University vo Veľkej Británii, profesorka Fiona 

Robertson z St. Mary's University vo Veľkej Británii a profesor Martin Montgomery  

z Universidade de Macau v Číne,“ približuje doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dodáva, 

že autorského čítania sa zúčastní známy škótsky novelista a básnik James Robertson 

prednášajúci na Edinburskej univerzite, ktorý vydal niekoľko básnických a poviedkových 

zbierok a je autorom troch románov (Fanatik, Joseph Knight a Závet Gedeona Macka, ktorá 

sa v roku 2006 dostala do nominácie na prestížnu Man Bookerovu cenu za literatúru. 

V češtine vyšla jeho kniha Závet Gedeona Macka a Škótske duchárske historky).  
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Okrem bohatého akademického programu pripravili organizátori pre účastníkov 

konferencie aj pestrý spoločenský program - chýbať nebude prehliadka historického centra 

Košíc s profesionálnym sprievodcom a výlety do širšieho okolia. Hostia budú mať možnosť 

navštíviť napríklad Národný park Pieniny a splaviť na pltiach rieku Dunajec.  
 

„ESSE je jedinou anglistickou spoločnosťou na univerzitnej úrovni, ktorá združuje 

vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vo všetkých krajinách 

Európy a v súčasnosti má 33 národných členských asociácií s viac ako 7500 členmi. Vďaka 

medzinárodným aktivitám členov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty 

UPJŠ, ktorí založili Slovenskú asociáciu pre štúdium angličtiny ako členskú asociáciu 

ESSE, získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prestíž zorganizovať  

v tomto roku v Košiciach 12. medzinárodnú konferenciu ESSE, ktorá predstavuje 

najprestížnejšie odborné podujatie anglistov Európy. Metropola východu sa tak stane 

v najbližších dňoch fórom kompletnej európskej špičky v oblasti výskumu a vyučovania 

anglického jazyka, anglofónnych literatúr, anglickej histórie, kultúry, umenia a médií,“ 
zdôrazňuje doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

POZN.:    
 

Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 

 

Viac info o podujatí na: www.esse2014kosice.sk .  

 

V prípade záujmu o osobný rozhovor s niektorým z účastníkov, alebo poskytnutie 

bližších informácií, kontaktujte doc. Mgr. Slávku Tomaščíkovú, PhD. na čísle  

0905 581 514, alebo emailom na slavka.tomascikova@upjs.sk .  

 

 

 

 

 

 RNDr. Jaroslava Oravcová 

  hovorkyňa 
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