
Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej 

 

„JĘZYK ZWIERCIADŁEM KULTURY” 

 

która odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2019 r. w Sokołowie Podlaskim. 

 

Konferencja jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące tradycyjnym warsztatom 

dialektologicznym „Dialog pokoleń”, mającym na celu ocalanie od zapomnienia resztek gwary i 

kultury ludowej. Warsztaty odbywają się już po raz szósty jako część programu ogłoszonego przez 

Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Biorą w nich udział językoznawcy i 

kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. W miejscu, 

gdzie odbywają się warsztaty, jest zwykle organizowana  konferencja naukowa, na którą zapraszamy 

w tym roku tych wszystkich, którzy w swoich badaniach zajmują się związkiem języka i kultury. 

Przedmiotem dyskusji w czasie obrad będzie słownictwo gwarowe, środowiskowe oraz to 

należące do języka ogólnego, które znika wraz ze światem, którego dotyczyło, i ludźmi, dla których 

było kiedyś ważne, oraz to, które do języka wchodzi, wypełniając luki w systemie dostosowującym się 

do nowych potrzeb komunikacyjnych. Będziemy również dyskutować na temat kulturowego wymiaru 

polskiej gramatyki, analizy językowej różnych gatunków tekstu i ich związku z polską tradycją. 

Mamy nadzieję, że mimo nietypowej pory (środek wakacji) i miejsca odległego od ośrodków 

akademickich potraktują Państwo udział w naszej konferencji jako niecodzienną przygodę 

intelektualną i wezmą w niej udział. Czekamy na Państwa referaty reprezentujące różne działy 

współczesnego językoznawstwa i różne podejścia metodologiczne, o tematyce związanej z Państwa 

zainteresowaniami i wynikami badań. 

Mimo krótkiego czasu, jaki dzieli nas od konferencji, liczymy na Państwa obecność. Zgłoszenia 

z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 20 

czerwca 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtXL9J2mNy_5hBlhOZBeDH8asnlTbuhgRomb

gdjXtONGI1A/viewform 

Do 1  lipca 2019 r. przekażemy Państwu  informację o przyjęciu referatu, a do 20 lipca 

prześlemy program konferencji. 

 

Opłata konferencyjna obejmująca 2 noclegi, czyli 5/6  i 6/7 sierpnia, całodzienne wyżywienie, 

kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne, a także druk referatu po pozytywnych recenzjach 

w czasopiśmie punktowanym lub w monografii wieloautorskiej opublikowanej w wydawnictwie z 

listy MNiSW wynosi; 

 300 zł dla osób, które zechcą nocować w hotelu w pokoju dwuosobowym z łazienką (pokój 1-

osobowy za dopłatą); 

 200 zł dla osób, które zdecydują się na nocleg w internacie (łazienka na korytarzu) w 

pokojach 2- i 3-osobowych (w internacie będą także zakwaterowani uczestnicy warsztatów 

dialektologicznych). 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu referatu opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto 

Towarzystwa Kultury Języka.                                                                               

Podajemy numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801 

  W imieniu organizatorów 

    prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta 

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtXL9J2mNy_5hBlhOZBeDH8asnlTbuhgRombgdjXtONGI1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtXL9J2mNy_5hBlhOZBeDH8asnlTbuhgRombgdjXtONGI1A/viewform

