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Summary: This is a brief announcement to inform the readers about the 
upcoming 4th International Congress of Turkology organized by the 
Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples of the Faculty of 
Oriental Studies of the University of Warsaw and invite them to take part 
in it. The congress is planned to be held on September 21–23, 2016.
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Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego organizuje w dniach 21–23 września 2016 roku IV Między-
narodowy Kongres Turkologiczny (The 4th International Congress of Turkology 
“Turkic Peoples Through the Ages and Lands…”). 

Jest to już czwarta z cyklu Międzynarodowych Konferencji Turkologicznych 
organizowanych od 2010 roku co dwa lata. Początkowo obrady poświęcone były 
głównie zagadnieniom z zakresu literatury i językoznawstwa. Jednak od roku 
2012, kiedy to hasło konferencji brzmiało „Współczesna turkologia – problemy 
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i perspektywy”, organizatorzy starają się uwzględnić jak najszerszy zakres zain-
teresowań uczonych zajmujących się kulturą turecką, lub ogólniej kulturą ludów 
tureckich (turkijskich) i ałtajskich zamieszkujących rozległe obszary Euroazji. 
W efekcie w 2014 roku międzynarodowa konferencja przeobraziła się w między-
narodowy kongres. Wzięło w nim udział blisko 100 uczestników z kilkunastu 
krajów. Podczas obrad prezentowano wystąpienia, których część wykraczała poza 
granice jednej dyscypliny, wskazując, iż badania turkologiczne można określić 
mianem interdyscyplinarnych. Trwałym owocem tych spotkań są monograficzne 
publikacje najważniejszych wystąpień w języku angielskim i tureckim. 

W 2016 roku głównym obszarem zainteresowania IV Kongresu będą współ-
czesne studia i badania nad historią, kulturą i językiem Turcji i ludów tureckich 
(turkijskich) oraz obszarów zamieszkiwanych przez nie obecnie i w przeszłości. 
Studia turkologiczne nadal kojarzone są głównie z badaniami nad językiem i li-
teraturą. W istocie jednak zajmujący się tym obszarem uczeni prowadzą badania 
w wielu specjalnościach, korzystając z dorobku różnych dyscyplin. Tak więc 
pragniemy wpisać się w ramy badań turkologicznych jako dziedziny humanistyki 
i orientalistyki, w obszar badań łączących metody i teorie różnych równopraw-
nych dyscyplin oraz doświadczenia badaczy reprezentujących różne metodologie. 
Jako języki konferencji przyjęliśmy obok angielskiego i tureckiego także język 
rosyjski. W tych też językach planujemy opublikować teksty artykułów stano-
wiących owoc wystąpień konferencyjnych. 

Podczas spotkania w 2016 roku mamy nadzieję kontynuować toczoną w ubie-
głych latach dyskusję nad dokonaniami w dziedzinie studiów turkologicznych, 
przyjmowanymi metodami i założeniami teoretycznymi badań, popularyzacją ich 
wyników oraz nauczaniem języków i kultur ludów tureckich. Podczas Kongresu 
pragniemy stworzyć okazję do wymiany doświadczeń badaczy zajmujących się 
studiami turkologicznymi, jak również wspólnie zastanowić się nad merytorycz-
nymi i pozamerytorycznymi problemami, z jakimi się borykamy w toku naszej 
pracy, jak też nad perspektywami dalszych badań i możliwościami współpracy. 

Informacje o terminach i zasadach składania wniosków i nadsyłania propozycji 
wystąpień znaleźć można na stronie internetowej IV Międzynarodowego Kon-
gresu Turkologicznego: www.orient.uw.edu.pl/congress_of_turkology.html lub 
uzyskać bezpośrednio od organizatorów, pisząc pod adres congturk@uw.edu.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału 
w Kongresie.

 


