
 

Informacje dla prelegentów 
 

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli gościć Państwa jako prelegentów na 

Konferencji Tłumaczy 2019, najważniejszej konferencji branżowej w kraju. Aby 

Państwa przygotowania do tego wydarzenia przebiegły bezproblemowo, 

prosilibyśmy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym pliku. W 

razie pytań zapraszamy do kontaktu: info@translation-conference.com, a także 

do śledzenia nas na stronie http://www.konferencja-tlumaczy.pl, na Facebooku: 

https://www.facebook.com/KonferencjaTlumaczy/ oraz na Twitterze: 

https://twitter.com/KTlumaczy. Zachęcamy również do zapoznania się z sekcją 

„Najczęściej zadawane pytania” na stronie konferencji. 

 

O Konferencji Tłumaczy 
 

Tłumaczenia na fali zmian 

Świat tłumaczeń nigdy wcześniej nie ulegał tak dynamicznym przeobrażeniom. 

Każdy rok przynosi nowe pomysły, rozwiązania, szanse i zagrożenia dla 

dotychczasowego modelu pracy tłumaczy i biur. Jednocześnie w tak 

dynamicznie komunikującym się świecie rola tłumacza jest nie do przecenienia. 

Kunszt językowy, znajomość kultury i jej niuansów to wciąż obszar komunikacji, 

w której tłumacze stanowią elitę intelektualną nowoczesnego świata. Jak zatem 

łączyć zmianę z tradycją? Jak unosić się na fali wydarzeń i jak aktywnie jest 

współtworzyć? Jak odkrywać fascynujące gałęzie świata tłumaczeń i odnaleźć 

pomysły na rozwój swojej działalności? Prosimy o propozycje nawiązujące do 

motywu przewodniego, w jednym z kilku obszarów.  

1. Kreatywność językowa: jak ją szlifować, jak odkrywać talent do 

transkreacji, jak oferować, sprzedawać, świadczyć usługi kreatywne w 

świecie tłumaczeń 

2. Technologie: jak wdrażać, przygotowywać, stosować nowe technologie ze 

świata CAT, MT i inne. 
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3. Komunikacja: jak tworzyć teksty, które niosą odpowiedni przekaz, jak 

stosować się do zasad komunikacji technicznej, jak być skuteczniejszym 

w tłumaczeniu mającym przynosić określony cel. 

4. Tłumaczenia w świecie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych: 

przepisy, restrykcje, prawa autorskie, fuzje i przejęcia – świat, w którym 

zanurzony jest każdy profesjonalista w branży. 

5. Współpraca: jak wiosłować w tę samą stronę, jak tworzyć synergię w 

grupie zawodowej o nie zawsze wspólnych interesach, jak współpracować, 

dzielić się wiedzą i tworzyć przyjazną, otwartą branżę, dbając 

jednocześnie o etykę zawodową. 

6. Inny obszar, o ile jest powiązany z głównym motywem tematycznym 

konferencji. 

Oczekiwany czas prelekcji to 60 minut. Możliwy jest również wariant 45 minut + 

15 minut na pytania i dyskusję z salą. 

 

Pakiet prelegenta 
 

Aby zgłosić się do wygłoszenia prelekcji lub przeprowadzenia warsztatów 

podczas konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 

http://www.konferencja-tlumaczy.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie otwarty 

do 15 czerwca 2019 r. Z listy zgłoszeń wybierzemy te, które naszym zdaniem 

najlepiej wpasowują się w temat tegorocznej edycji oraz dadzą słuchaczom 

najwięcej nowej, praktycznej wiedzy. Szczegółowe informacje o zakresie 

tematycznym są podane powyżej oraz na stronie konferencji, pod zakładką 

„Zgłoszenia tematów”. 

Lista wybranych tematów zostanie prawdopodobnie ogłoszona do połowy lipca 

2019 r. Odpowiemy na wszystkie zgłoszenia, również te, które się nie 

zakwalifikują.  

Prelegenci KT otrzymują pakiet prelegencki o wartości 1000 zł 

brutto, w tym: 

- wejściówka z obiadem o wartości 500 zł brutto 

- wejściówka na wieczór networkingowy o wartości 150 zł brutto 

- honorarium w wysokości 350 zł (w przypadku faktury jest to kwota netto, 

tzn. do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, a w przypadku 

umowy zlecenia jest to kwota brutto) 

Bilety wchodzące w skład pakietu nie podlegają wymianie na 

gotówkę. Nie przewidujemy zwrotu kosztów noclegów i transportu.  

 

Jeśli prelekcję prowadzi więcej niż jedna osoba, kwota honorarium jest do 

podziału na wszystkich uczestniczących prelegentów. 
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Honorarium nie przysługuje panelistom w dyskusjach, komisji przyznającej 

nagrody branżowe oraz innym osobom, z którymi zostały poczynione 

indywidualne ustalenia. 

Przesłane w procesie zgłaszania tematu zdjęcie i biogram zostaną opublikowane 

na stronie KT, więc prosimy o podawanie jedynie takich informacji, które 

chcieliby Państwo przedstawić w taki sposób. 

W ramach przygotowań do konferencji prosimy o przesłanie do 15 

września 2019 r. swojej prezentacji (najlepiej na szablonie, który 

udostępnimy Państwu w sierpniu), abyśmy mieli kopię zapasową na wypadek 

problemów technicznych. Zachęcamy również do nagrania krótkiego filmiku 

zapraszającego potencjalnych uczestników na prelekcję. 

 

Data, miejsce i harmonogram 
 

Konferencja Tłumaczy odbędzie się 28 września 2019 r. (sobota) w 

Centrum Konferencyjnym „Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. 

Budynek znajduje się w samym centrum Warszawy, tuż przy stacji metra 

Świętokrzyska (linia 1 i 2) – wyjście w kierunku ul. Zielnej.  

Szczegółowy harmonogram konferencji będzie dostępny niebawem na stronie 

http://www.konferencja-tlumaczy.pl. 

Konferencja rozpocznie się rejestracją we foyer, podczas której należy odebrać 

swój identyfikator. Identyfikator będzie zawierał dodatkowo bilety na obiad i 

wieczór networkingowy. Będzie umieszczony w foliowej koszulce, która może 

również posłużyć za wizytownik. 

Następnie zaprosimy wszystkich uczestników na otwarcie konferencji, po 

którym rozpoczną się prelekcje w kilku równoległych salach. Uczestnicy 

samodzielnie decydują o wyborze wykładu czy warsztatów, w których chcą wziąć 

udział. Z programem konferencji można zapoznać się na stronie konferencji. 

 

Imprezy towarzyszące 
 

Pod szyldem Konferencji Tłumaczy odbywają się również warsztaty 

przedkonferencyjne w piątek poprzedzający konferencję, warsztaty 

pokonferencyjne oraz wieczorne spotkanie networkingowe w dzień 

konferencji. 

Więcej informacji przedstawimy wkrótce. 

 

Do zobaczenia 28 września! 
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