19.02.2020
Data wydarzenia: 28.05.2020 - 29.05.2020
Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku / z cyklu "Symposia Linguistica
Thorunensia"
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Toruń
Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
UMK

Katedra Teorii Języka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie
zaprasza do wzięcia udziału w czwartej konferencji z cyklu „Symposia Linguistica
Thorunensia”: Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku.
Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 maja 2020 roku w Toruniu.

Tematem tegorocznego spotkania chcielibyśmy uczynić problematykę szyku jako
systemowych właściwości wyrażeń, opisywanych w perspektywie synchronicznej,
diachronicznej i porównawczej. Proponujemy następujące bloki tematyczne:
– szyk jako cecha dystynktywna jednostek języka,
– jednostki o stałym vs. zmiennym szyku,
– szyk jako cecha wyróżniająca klas i podklas wyrażeń,
– (nie)przestawialność i (nie)rozsuwalność jednostek frazeologicznych,
– zmiany kolejności linearnej wyrażeń w kontekście mechanizmów derywacyjnych,
– kontrastywne analizy szyku,
– problem szyku języków dawnych, martwych, rekonstruowanych i sztucznych,
– uporządkowanie linearne wyrażeń jako problem glottodydaktyczny,
– informacja o szyku wyrażeń w słownikach jedno- i wielojęzycznych,
– możliwości i ograniczenia automatycznych metod analizy szyku.
Zgłoszenia udziału w konferencji (imię i nazwisko, afiliacja, temat referatu,
streszczenie) prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszeniowej wraz z
dołączonym formularzem RODO do 30 marca 2020 roku na adres slt@umk.pl. O
przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy najpóźniej do 5 kwietnia 2020 r.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje: koszty organizacyjne, materiały
konferencyjne, przerwy kawowe oraz bankiet dla uczestników konferencji. Opłatę
należy wnieść do 30 kwietnia 2020 roku na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. J. Gagarina 11
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Biuletyn Polonistyczny
87-100 Toruń
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem w tytule wpłaty: SLT 2020 – imię i nazwisko uczestnika
Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na wykonawcę przelewu.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, w budynku
Collegium Maius (ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń).
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor Instytutu Językoznawstwa UMK
prof. dr hab. Adam Dobaczewski
Organizatorzy
dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
dr Sebastian Żurowski
mgr Bartłomiej Alberski

Adres: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń
Data zgłaszania prelegentów: 30.03.2020
Opłata: 300 zł
Do pobrania:
• SLT_IV_zaproszenie.pdf
• SLT_IV_formularz_zgloszeniowy.doc
Słowa kluczowe: semantyka, Symposia Linguistica Thorunensia, gramatyka, szyk
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