21.03.2018
Data wydarzenia: 24.04.2018
Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III
ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Kielce
Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Grupy docelowe: Studenci, Doktoranci

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają
na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo
kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo"
Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

Zaproszenie kierujemy do doktorantów zajmujących się językoznawstwem,
literaturoznawstwem, historią i innymi dyscyplinami w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych oraz do studentów filologii, logopedii,
kulturoznawstwa, historii i kierunków pokrewnych.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę między innymi na następujące obszary
badawcze:
• polskie środowiska językowo-kulturowe dawniej i dziś,
• zróżnicowanie polszczyzny dawniej i dziś (geograficzne, środowiskowe,
stylistyczne, pokoleniowe, funkcjonalne),
• pejzaż językowy miast, miasteczek, wsi (aspekty dialektologiczne,
onomastyczne, etnograficzne),
• język w regionie – region w języku,
• język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości i
obecnie,
• język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
• autostereotypy, stereotypy etniczne i regionalne,
• język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja),
• polska grzeczność językowa i jej przemiany,
• język polityki (perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa i
nowa nowomowa),
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• język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna,
„wyczesana polszczyzna”),
• onomastyka literacka,
• moda w języku,
• język mediów i język w mediach,
• kontakty językowe.
Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różne zakresy badań nad językiem
dawnym i współczesnym polskich wspólnot komunikatywnych, różne metody opisu
języka przez młodych badaczy rozpoczynających swoje badania naukowe, wymiana
spostrzeżeń i doświadczeń podczas dyskusji.
Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z
abstraktem do 30 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres:
doktoranci.ktn@gmail.com

Adres: ul. Świętokrzyska 15 G; 25-406 Kielce
Data zgłaszania prelegentów: 30.03.2018
Opłata: 150 zł
Do pobrania:
• Program_III_Ogólnopolskiej_Konferencji_Studencko_16.04.2018_Druk_1.pdf
• Zaproszenie-Jzyk-jako-wiadectwo-kultury.pdf
• Formularz-zgoszeniowy-Jzyk-jako-wiadectwo-kultury.docx
Linki:
• http://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/blog/2018/02/28/konferencja-jezykjako-swiadectwo-kultury-jezyk-kultura-spoleczenstwo/
Słowa kluczowe: język w mediach, grzeczność językowa,
zróżnicowanie polszczyzny, środowiska językowe, komunikacja językowa, język w
regionie, kontakty językowe
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