
 

 

Informacje dla uczestników 
 

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli gościć Państwa na Konferencji 
Tłumaczy 2017, jednej z największych konferencji branżowych w kraju. Aby 
Państwa przygotowania do tego wydarzenia przebiegły bezproblemowo, 
prosilibyśmy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym pliku. W razie 
pytań zapraszamy do kontaktu: info@translation-conference.com lub na 
Facebooku: https://www.facebook.com/KonferencjaTlumaczy/. 

 

O Konferencji Tłumaczy 
 

Gdy zewsząd płyną komunikaty w stylu: tłumaczy za chwilę zastąpią maszyny, 
jakość tłumaczeń nikogo nie obchodzi, stawki spadają... my mówimy stop. W 
Międzynarodowym Dniu Tłumacza czas odsunąć defetyzm na bok i docenić 
pracę tłumaczy i to, co stanowi o wartości tłumaczeń A.D. 2017.  

Fakty są takie, że branża tłumaczeniowa nigdy w historii nie znaczyła tak wiele, 
jak teraz. Tłumaczenia zyskują coraz istotniejsze miejsce w świecie, coraz więcej 
firm traktuje jako biznesową oczywistość komunikowanie się wielu językach, a 
technologie tłumaczeniowe sięgają do najnowocześniejszych osiągnięć branży IT. 
Choć żadna branża nie jest wolna od problemów, to w świecie tłumaczeń (i 
lokalizacji) od wielu lat mamy do czynienia ze stałym wzrostem, a niemal 
każdego roku pojawiają się nowe usługi, które sprawiają, że tłumaczenia nie są 
terminem z zamierzchłej przeszłości - są wyznacznikiem zbliżania do siebie ludzi 
z całego świata i prawdziwie globalnego rynku. 

Czas na nasz własny branżowy „renesans”, a zacząć go możemy tylko samemu 
doceniając to, co robimy i co nasza praca znaczy. W tym celu na Konferencji 
tłumaczy 2017 wręczone zostaną pierwsze w historii ogólno branżowe nagrody 
tłumaczeniowe. Przyznane zostaną przez niezależną kapitułę ekspertów. 
Wierzymy, że ceremonia ta scementuje polską branżę tłumaczeniową. 



Świętujmy razem Międzynarodowy Dzień Tłumacza i stwórzmy wspólnie 
imprezę branżową, jakiej jeszcze nie było. Zamiast defetyzmu - praktyczne 
warsztaty, inspirujące prelekcje, goście specjalni i dyskusje skupione wokół 
problemów polskich profesjonalnych tłumaczy. 

 

Rejestracja na stronie KT 
 

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie 
http://konferencjatlumaczy.pl i opłacić udział według wiadomości 
potwierdzającej rejestrację. Na stronie można również zarejestrować się na 
obiad podczas konferencji, wieczór networkingowy w CK Oberża (ul. Chmielna 
28) oraz warsztaty przed- i pokonferencyjne (Centrum Konferencyjno-
Szkoleniowe WILCZA, ul. Wilcza 8). Nie jest wymagane drukowanie 
otrzymanych biletów. 

 

Data, miejsce i harmonogram 
 

Konferencja Tłumaczy odbędzie się 30 września 2017 r. 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. Niedaleko znajduje się Dworzec Centralny oraz 
liczne połączenia tramwajowe i autobusowe. 

Planujemy rozpoczęcie rejestracji o godzinie 8:15, pierwsze prelekcje zaczynają 
si o godzinie 9:00, a zakończenie konferencji planowane jest około 18:15.  

W obiekcie przy Zielnej dysponujemy trzema salami: Warszawa, Europa i 
Biblioteka (sala warsztatowa piętro wyżej) oraz foyer, a także salą wystawową, w 
której będą znajdować się stoiska sponsorów i partnerów wydarzenia oraz (co 
być może najważniejsze) kawa, herbata i przekąski. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc zachęcamy do zgłaszania się do uczestnictwa w warsztatach na 
stronie konferencji. Nie możemy zagwarantować, że wszyscy chętni będą mogli 
wziąć udział w zajęciach.  

Konferencja rozpocznie się rejestracją we foyer, podczas której należy odebrać 
swój identyfikator. Identyfikator będzie zawierał dodatkowo bilety na obiad i 
wieczór networkingowy, jeśli się Państwo na nie rejestrowali. Będzie 
umieszczony w foliowej koszulce, która może również posłużyć za wizytownik. 

Następnie zaprosimy wszystkich uczestników na otwarcie konferencji, po 
którym rozpoczną się prelekcje w trzech równoległych salach. Uczestnicy 
samodzielnie decydują o wyborze wykładu czy warsztatów, w których chcą wziąć 
udział.  Z programem konferencji można zapoznać się na stronie konferencji. 



O godzinie 13:00 osoby, które zarejestrowały się na obiad, zaprosimy do 
restauracji znajdującej się na parterze budynku. Po przerwie, od godziny 13:45, 
ponownie wystartują prelekcje. O godzinie 16:30 zaprosimy wszystkich 
uczestników do sali Warszawa na wystąpienie naszego specjalnego gościa – 
profesora Jerzego Bralczyka, który opowie o kulturowych i ideologicznych 
uwarunkowaniach w posługiwaniu się wartościami. Po tej prelekcji nastąpi 
rozdanie nagród branżowych, które przydzieli specjalnie wybrana kapituła, oraz 
zamknięcie konferencji. 

O godzinie 19:30 rozpocznie się wieczór networkingowy w CK Oberża, na który 
obowiązuje odrębna rejestracja. Serdecznie zapraszamy! 

 

Na powyższej mapce zaznaczyliśmy wszystkie lokalizacje gwiazdkami. 

 

Najczęściej zadawane pytania 
 

Zarejestrowałem/-am się na konferencję, ale nie będę mógł/mogła 
przyjść. Co mam zrobić? 

Prosimy o wiadomość na adres info@translation-conference.com. Zastrzegamy, 
że zwrot wpłat za konferencję przewidujemy jedynie do 1 września 2017 r. 

Czy budynek przy Zielnej jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych? 

Tak. 

Czy mogę wziąć osobę towarzyszącą na obiad/networking? 

Tak, jednak musi ona również zakupić wejściówkę. Prosimy taką osobę o 
rejestrację na stronie lub wiadomość na adres info@translation-conference.com. 



Co mam wziąć na konferencję? 

Dużo wizytówek i dobry humor J. 

Interesują mnie dwie równoległe prelekcje. Czy wystąpienia będą 
nagrywane? 

Niektóre z prelekcji (poza warsztatami przed- i pokonferencyjnymi oraz 
warsztatami w sali Biblioteka) będą nagrywane. Aby ułatwić nam wybór 
prelekcji do nagrania, prosimy o wiadomość na info@translation-
conference.com. 

A co z Translation and Localization Conference? 

Najbliższa odbędzie się w marcu 2018, jak zwykle w hotelu Sound Garden. 
Zapraszamy do śledzenia strony http://translation-conference.com.  

  

Do zobaczenia 30 września! 


