Szanowna Pani!
Proszę przyjąć nasze serdeczne podziękowania za wspaniale zorganizowaną
konferencję „Wielojęzyczność i międzykulturowa komunikacja: Wyzwania XXI
wieku”.
Na sukces konferencji składają się oczywiście wystąpienia uczestników, ich
aktywny udziału w dyskusjach, obradach okrągłych stołów i warsztatów.
Jednak nie mogłoby być tego spektakularnego sukcesu

bez wzorowego

zorganizowania przez Panią konferencji, począwszy od ułożenia bardzo
ciekawego programu obrad, interesującego programu pobytu, ale też stałego
czuwania nad wszystkimi uczestnikami, doglądania wszystkich i wszystkiego
osobiście.
Wcześniejsza

bardzo częsta korespondencja dostarczyła wyczerpujących

informacji o wszystkich aspektach udziału w konferencji. Odnosimy wrażenie,
że znała Pani wszystkich uczestników konferencji, zapamiętała Pani wszystkie
nazwiska i wiedziała, skąd przyjechaliśmy. To dzięki Pani nasz pobyt w murach
gościnnego Uniwersytetu i domu studenta, w gościnnym mieście Pula
pozostawił niezapomniane miłe wspomnienia. To również dzięki Pani nasz
pierwszy kontakt z językiem chorwackim i z kulturą chorwacką sprawił, że
Chorwacja stała się nam bliska, bardzo interesująca, dlatego z pewnością
będziemy do Chorwacji przyjeżdżać jeszcze nie raz.
Serdecznie dziękujemy Pani za wszystko
Barbara Chlebda
Irena Danecka
Uniwersytet Opolski
Opole, Polska

Уважаемая госпожа Микулацо!
Примите,

пожалуйста,

организованную

слова

конференцию

благодарности
«Многоязычие

за
и

великолепно
межкультурная

коммуникация: Вызовы XXI века».
Успех конференции состоит, конечно, из выступлений участников, их
активного участия в дискуссиях, круглых столах и мастерских.
Однако, без Вас не могло бы быть этого спектакулярного успеха, так как
это Вы безупречно организовали конференцию, начиная с составления
очень интересной программы заседаний, занимательной

программы

пребывания, Вы также постоянного следили за всеми участниками,
заботились о всех и обо всём лично.
Частая переписка перед конференцией доставила исчерпывающую
информацию о всех аспектах участия в конференции. У нас создалось
такое впечатление, что Вы знали всех участников конференции, запомнили
все фамилии и знали, откуда мы приехали. Благодаря Вам наше
пребывание в стенах гостеприимного Университета и студенческого
общежития,

пребывание

в

гостеприимном

городе

Пула

оставило

незабываемые хорошие воспоминания. Также благодаря Вам наш первый
контакт с хорватским языком и хорватской культурой привёл к тому, что
Хорватия стала нам близка, очень интересна, поэтому мы не раз ещё
приедем в Хорватию.
Сердечно благодарим Вас за всё –
Барбара Хлебда
Ирена Данецка
Опольский униыерситет
Ополе, Польша

