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Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Sympatycy PTN! 

Kolejny, jesienny numer Newslettera PTN przynosi porcję ważnych informacji na temat 

bieżącej działalności Towarzystwa; niestety ograniczonej przez utrzymującą się pandemię. 

Zapraszamy do lektury: 

 

 Przede wszystkim informujemy, że nie zawiesiliśmy naszej statutowej działalności i wbrew 

przeciwnościom losu próbujemy sterować naszym Okrętem, zachowując społeczny dystans. 

Nie jest to łatwe, lecz konieczne.  

 

 Pragniemy również poinformować o zmianie terminu, miejsca, formuły oraz organizatora 

dorocznej konferencji PTN, której edycja na rok 2020 została odroczona na skutek zaogniającej 

się sytuacji epidemicznej w Polsce. Konferencja, pod nieznacznie zmienionym tytułem 

„Sprawności i podsystemy w nauce języków obcych”, odbędzie się  

w dniach 27-29 maja 2021 r. w Lublinie w trybie zdalnym. Trud jej zorganizowania podjęła 

Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Członkom komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem prof. Jarosława Krajki serdecznie 

dziękujemy za to zaangażowanie i gotowość przetarcia nowego szlaku w historii Towarzystwa. 

Mamy nadzieję, że dla nas wszystkich okaże się to cennym doświadczeniem, które doprowadzi 

do tak wyczekiwanego spotkania i koniecznej w środowisku naukowym wymiany 

intelektualnej w zupełnie nowych, dotychczas niespotykanych 

okolicznościach. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną Państwu 

przedstawione niebawem w osobnym okólniku. Podkreślamy, że zmiana 

ta nie koliduje z możliwością nadsyłania artykułów konferencyjnych, na 

podstawie których wygłoszą Państwo swoje referaty. Termin ich dostarczenia organizatorom 

przedłużono do 30 listopada 2020 r. W związku z tym, że tematyka konferencji została 

uwzględniona w planie wydawniczym Neofilologa – Czasopisma PTN – swoje propozycje 

prosimy składać, logując się do systemu PRESSto. Szczegółowe wskazówki dla autorów 

udostępniamy pod adresem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions. 

Zapraszamy! 
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 Miło nam także poinformować, że ukazał się najnowszy numer 

Neofilologa (55/1): „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce  

− kształcenie nauczycieli”, pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, 

Sebastiana Chudaka i Joanny Góreckiej. Podobnie jak wcześniejsze 

numery, również ten został udostępniony nieodpłatnie na platformie 

otwartych czasopism naukowych PRESSto pod adresem: 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1664. 

 

 Z satysfakcją zawiadamiamy, że Neofilolog pozytywnie przeszedł 

proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2019, której 

wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus 

Value) w wysokości 94.56, co stanowi wzrost względem ewaluacji 

poprzednich. Jest to efekt wytężonej pracy całego Zespołu 

Redakcyjnego i realizacji zadań zaplanowanych w ramach ministerialnego programu 

grantowego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Kontynuując działania na rzecz 

doskonalenia praktyk wydawniczych i edytorskich nie tylko rozwijamy nasze czasopismo, lecz 

również siebie, uczestnicząc m.in. w kursach i szkoleniach dla redaktorów. 

 

 Chcielibyśmy także zasygnalizować, że w planie wydawniczym Neofilologa na rok 2021 

znalazł się zeszyt specjalny, który zamierzamy poświęcić realizacji kształcenia językowego w 

czasach pandemii. Propozycje artykułów skoncentrowanych na tej problematyce możecie 

Państwo zgłaszać za pośrednictwem systemu PRESSto pod adresem 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions. Ponieważ naszym celem jest 

umiędzynarodowienie czasopisma, zachęcamy do zgłaszania artykułów w językach 

kongresowych. Zapraszamy do współpracy! 

 

 Na koniec zwracamy się do tych z Państwa, którzy do tej pory nie opłacili składki 

członkowskiej za rok 2020. Prosimy o uregulowanie zaległości przelewem 

bankowym na konto: 36 1090 1229 0000 0001 1331 9397 (Santander Bank Polska 

S.A.). Przypominamy, że opłata członkowska jest obowiązkowa i wynosi 40 zł dla 

studentów i doktorantów oraz 60 zł dla pozostałych członków. 

 

 

 

 

Z pozdrowieniami 

Zarząd Główny PTN oraz Redakcja Czasopisma Neofilolog 
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