
 
 
 
 
 

 
 

 

Kontakt: tel.: +421 (55) 234 1127, mobil: 0905 367 726, e-mail: jana.olenicova@upjs.sk, web: www.upjs.sk 

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Košice 25. jún 2015 

 Na UPJŠ v Košiciach sa uskutoční prestížna medzinárodná 
konferencia lingvistov – typológov z 27 krajín sveta 

V dňoch 26. – 28. júna 2015 sa na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach bude konať medzinárodná konferencia 
WORD-FORMATION THEORIES II - TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-
FORMATION III.  

Tretieho ročníka najprestížnejšej konferencie lingvistov – typológov sa zúčastní 
viac ako 100 odborníkov z 27 krajín. Okrem zástupcov z Európy účasť potvrdili lingvisti 
z USA, Kanady, Izraela, Argentíny, Japonska, Ghany a Austrálie.  

 

Foto archív UPJŠ: záber z ostatnej konferencie organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ  

Hlavnou témou konferencie je tvorba slov v rôznych jazykoch a porovnávanie 
spôsobu, akým sa v jednotlivých skupinách jazykov slová tvoria. Organizátorom 
konferencie je Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
ktorá vďaka dlhoročným medzinárodným aktivitám svojich členov pripravila pre 
účastníkov bohatý odborný program. Počas troch dní sa uskutoční 6 plenárnych 
prednášok,  40 paralelných prednášok a 20 posterových prezentácií.  
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„Okrem akademického programu sme pre hostí, účastníkov konferencie a ich 
sprevádzajúce osoby, pripravili pestrý sprievodný program, obsahujúci prehliadku 
historického centra Košíc s profesionálnym sprievodcom, spoločenský večer a výlety 
do širšieho okolia mesta s návštevou viacerých pamiatok UNESCO. Veríme, že toto 
podujatie so zastúpením špičkových odborníkov európskej a svetovej lingvistiky 
prispeje k zviditeľneniu našej univerzity a mesta Košice vo svete,“ skonštatovala 
prorektorka pre zahraničné vzťahy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedúca 
Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ, doc. Mgr. Slávka 
Tomaščíková, PhD. 

   

   

 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 
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