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W ostatnich latach badania latynoameryka-
nistyczne w Polsce przeżywają prawdziwy 

renesans. Zaawansowane studia o charakterze 
wielodyscyplinarnym prowadzone są jednak przez 
pojedynczych badaczy lub odrębne zespoły, repre-
zentujące różne instytucje i stowarzyszenia nauko-
we. Dość istotnym problemem jest brak wspólnej 
platformy wymiany informacji, promowania współ-
pracy naukowej między wiodącymi ośrodkami laty-
noamerykanistycznymi oraz wymiany doświadczeń 
kilku pokoleń polskich latynoamerykanistów. Orga-
nizowane przez CRPCC i PTSL sympozjum ma celu 
zgromadzenie jak najszerszego grona polskich laty-
noamerykanistów, z naciskiem na udział badaczy na 
wczesnych etapach drogi naukowej. Jego nadrzęd-
nym celem będzie prezentacja aktualnych doświad-
czeń, osiągnięć i perspektyw badawczych specjali-
stów z zakresu studiów latynoamerykanistycznych 
skupionych wokół polskich ośrodków badawczych 
oraz promowanie bogatego i dynamicznie rozwija-
jącego się dorobku rodzimej latynoamerykanistyki 
w kraju i na świecie. Mamy nadzieję, że sympozjum 
zyska charakter cykliczny, przybierając formę regu-
larnych spotkań naukowych, w organizację których 
włączą się także inne ośrodki. 

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania referatów 
i komunikatów prezentujących wyniki prowadzo-
nych przez Państwa badań indywidualnych i ze-
społowych. Limit czasu dla referatów to 20, a dla 
komunikatów 10 minut. Dodatkowo zachęcamy do 
zgłaszania propozycji posterów na sesję posterową, 
której będą towarzyszyć krótkie (3-4 minuty) prezen-
tacje ustne. Możliwe języki prezentacji to hiszpański 
i angielski (planujemy udział zagranicznych amery-
kanistów realizujących aktualnie badania w Polsce 
lub współpracujących z polskimi ośrodkami).

W wypadku doktorantów, którzy nie mogą uzy-
skać w swojej instytucji refundacji kosztów podróży 
i pobytu, oferujemy możliwość pokrycia tych kosz-
tów przez organizatorów (dofinansowanie udziału 
będzie przyznawane indywidualnie po przesłaniu 
zgłoszeń; pierwszeństwo będą miały osoby, których 
wystąpienia, komunikaty i postery zostaną przyjęte 
i włączone do programu).  Organizatorzy nie prze-
widują opłaty konferencyjnej.

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień 
i posterów zawierających tytuł oraz streszczenie 
(do 1000 znaków) za pośrednictwem formularza 
(https://forms.gle/gwduA7YakYDp92Em7) do dnia 
26.01.2020 roku. Doktorantów prosimy o zaznacze-
nie, czy potrzebują wsparcia w zakresie zakwate-
rowania i podróży. Informacja zwrotna o przyjęciu 
referatów, komunikatów i posterów zostanie prze-
kazana przez organizatorów do dnia 31.01.2020.
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