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Szanowni Państwo! 
 

Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego 

organizuje w dniach 24 – 25 kwietnia 2014 roku uroczystą konferencję zatytułowaną: 
 

GLOTTODYDAKTYKA – MEDIA – KOMUNIKACJA 

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ 
 

Konferencja dedykowana jest Pani Profesor Bożenie Ostromęckiej-Frączak z okazji Jej jubileuszu.  
 

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji i zaprezentowanie referatów na temat 

semantycznych aspektów dyskursu publicznego, dydaktycznego i medialnego. Interesować nas będzie 

także rola nauczyciela jako przewodnika w układzie glottodydaktycznym rozumianym jako proces 

komunikacyjny.  

Negocjowanie znaczeń przez uczestników wspólnoty dyskursywnej jest również charakterystyczne 

dla dyskursu medialnego. Gruntowne przedyskutowanie tego zagadnienia jest bardzo istotne z 

perspektywy niwelowania barier komunikacyjnych.  
 

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu 

(w języku polskim lub językach kongresowych) bądź wzięcia udziału w dyskusji.  
 

Informujemy, że planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w 

21. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 

znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW. 
 
 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 20 stycznia 2014 r. na adres: 

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ 

al. Tadeusza Kościuszki 65 

90-514 Łódź 

lub pocztą elektroniczną na adres: klsik.konferencje@gmail.com. 
 

Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi 

przy ul. Kopcińskiego 16/18. 

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, wyżywienia, uroczystej kolacji, 

koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 400 zł i nie obejmuje dojazdów ani noclegów. 

Prosimy uczestników o samodzielne rezerwowanie noclegów. Orientacyjny koszt noclegu w 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, w którym odbędą się obrady, wynosi 140,00 zł (pokój 1-

osobowy) lub 200,00 zł (pokój 2-osobowy, cena za pokój). 

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej. 

 

Organizatorzy: 

dr hab. Edyta Pałuszyńska      mgr Iwona Dembowska-Wosik 

dr Beata Grochala       mgr Magdalena Wojenka-Karasek 
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