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Srdečně Vás zveme na  
 

Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas  
 

Pasión por el hispanismo III 
 

pořádané v Liberci 
 

ve dnech 
 

19. a 20. října 2018 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
srdečně Vás zveme na tradiční setkání hispanistů, které se letos bude konat na půdě 
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci.  
Setkání bude jako obvykle prostorem pro prezentaci naší vědecké a pedagogické 
činnosti, pro odborné diskuse a představení projektů řešených na jednotlivých katedrách.  
Letos také počítáme s účastí významných zahraničních hostů. Naše pozvání přijali 
Ignacio Bosque, profesor madridské Universidad Complutense a člen Španělské 
královské akademie, a Cristina Castillo Martínez, profesorka univerzity v Jaénu 
a specialistka na španělskou literaturu Zlatého věku.  
Součástí setkání bude také tradiční společná večeře, která nabídne příležitost posedět 
s přáteli, kteří s námi sdílejí «pasión por el hispanismo». 
Všechny Vás proto co nejsrdečněji zveme a těšíme se na setkání v Liberci, ať už 
přijedete s příspěvkem, nebo bez něj. 
 
Příspěvky 
Příspěvky na témata z lingvistiky, literatury, traduktologie a didaktiky by neměly 
přesáhnout 15 minut, dalších 5 minut bude vyhrazeno pro diskusi. 
Žádáme všechny účastníky, kteří vystoupí s příspěvkem, aby v přihlášce označili, zda mají 
zájem o jeho publikaci v konferenčním sborníku. Při malém zájmu o tuto formu publikace 
nebude konferenční sborník vydán. 
 
Organizační zajištění a přihlášky 
Jaroslava Marešová   jaroslava.maresova@tul.cz 
Liana Hotařová   liana.hotarova@tul.cz 
Miroslav Valeš   miroslav.vales@tul.cz 
 
Účastnický poplatek 
Účastnický poplatek na konferenci činí 1.000 Kč. V poplatku je zahrnuto občerstvení 
o přestávkách, společná páteční večeře a případná publikace s úplnými texty příspěvků. 
 
Důležité termíny a informace 
Zaslání přihlášky    do 30.6.2018 
Zaplacení účastnického poplatku  platbou na účet (bude upřesněno v druhém oběžníku) 
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Přihláška na setkání hispanistů: «Pasión por el hispanismo III» 

 
Jméno a příjmení:  
 
Organizace: 
 
Adresa pro korespondenci: 
 
 
 
E-mail: 
 
Telefon: 
 
Na konferenci vystoupím s příspěvkem:  ANO - NE* 
Předběžný název příspěvku: 
 
 
 
Mám zájem o publikaci příspěvku v konferenčním sborníku: ANO - NE* 
 
*nehodící se smažte! 

 
 
 
Přihlášku je nutné zaslat do 30. 6. 2018 na adresu:  
 
jaroslava.maresova@tul.cz 
 
 
 
 
 

 


