
  

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 

oraz  

Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk 

oddział we Wrocławiu 

 

zapraszają na konferencję naukową pt. 

 

JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA 
 

która odbędzie się 

 

 

29 września 2014 r.  

w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 

przy ul. Prószkowskiej 76 

w Opolu  



Cel konferencji 

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych i będzie 

obejmowała  różnorodne dziedziny nauki, w tym: językoznawstwo, kulturoznawstwo i 

literaturoznawstwo. Szczególnie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do 

dzielenia się informacjami o ich postępach w realizowanych pracach. Zapraszamy także wszystkich 

chętnych do prezentacji tematów badawczych z innych dziedzin niż te wymienione w obecnym 

zaproszeniu. Lista proponowanych zagadnień znajduje się w dalszej części niniejszego zaproszenia. 

Zachęcamy również do prezentacji referatów o charakterze interdyscyplinarnym. Pragniemy, by 

konferencja była okazją do zapoznania się z różnorodnymi poglądami na temat języka i kultury oraz 

by odmienne sądy i opinie stały się przyczynkiem do owocnych dyskusji. Dlatego też wśród 

zaproszonych gości znajdują się zarówno lingwiści, medioznawcy, kulturoznawcy jak i praktycy języka 

– swą obecnością zaszczycą nas dziennikarz i lektor filmowy oraz przedstawicielka firmy 

konsultingowo-szkoleniowej Pricewaterhouse Coopers.  

 

Program konferencji: 

 Wykłady plenarne wraz z dyskusją (od godz. 9.00 do 11.30).  

 Przerwa na kawę i ciasto. 

 Sesje tematyczne (od godz. 12:30 do 15:30). 

 Obiad w restauracji (od 16:00)  

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaprosiliśmy między innymi: 

prof. Piotra Chruszczewskiego, językoznawcę (Uniwersytet Wrocławski, Komisja Nauk Filologicznych 

Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu), 

dr Małgorzatę Haładewicz-Grzelak, językoznawcę (Politechnika Opolska), 

Wojciecha Najdę, dziennikarza i lektora filmowego, 

Karolinę Krzak, specjalistkę w Pricewaterhouse Coopers. 

 

Zgłaszanie wystąpień 

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji do sesji panelowych, które zostaną podzielone ze względu na 

tematykę naukową i/lub język. Językami prezentacji będą polski, angielski i niemiecki. W każdym 

panelu przewidziane jest po 30 minut na prezentacje uczestników (w tym 15 do 20 min. na 

wystąpienie + 10 min. na dyskusję). Preferowaną formą wystąpień jest referat z towarzyszącą mu 

prezentacją w programie Power Point.  

Organizatorzy zapewniają dostęp do laptopa i nowoczesnego sprzętu multimedialnego w salach 

konferencyjnych.  

 



Publikacje 

Artykuły, które otrzymają pomyślnie recenzje, zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach 

Styles of Communication (http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication ) oraz  

Academic  Journal of Modern Philology (http://ajmphil.wordpress.com/about/) lub zostaną wydane 

w formie monografii tematycznej.  

Na przygotowanie artykułów do druku przewidziany jest określony czas po zakończeniu konferencji.     

Wytyczne dotyczące publikacji będą  na bieżąco podawane na stronie internetowej konferencji.  

 

Ważne daty: 

Do 1 lipca – czas na zgłoszenie i przysłanie abstraktu prezentacji. 

Do 6 lipca – potwierdzenie przyjęcia abstraktu przez organizatorów. 

Do 15 września – termin na uiszczenie opłaty konferencyjnej. 

Informacje dotyczące konferencji będą aktualizowane na bieżąco  na stronie Studium Języków 

Obcych Politechniki Opolskiej: http://sjo.po.opole.pl/konferencja 

Data i miejsce 

29 września 2014 r. , Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, Opole 
(budynek 6). 
 

Zgłoszenia i przesłanie abstraktu 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przysyłać w formie abstraktu prezentacji (300-400 słów) na adres: 

s.wach@po.opole.pl do dnia 1 lipca 2014 r. – Powinno ono obejmować: imię i nazwisko uczestnika, 

afiliację, tytuł prezentacji, treść abstraktu. Prosimy o przygotowanie abstraktów zgodnie ze stylem 

narzuconym przez Komisję Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu, wydawcę Academic  Journal of 

Modern Philology (informacje dostępne na stronie http://ajmphil.wordpress.com/publishing-

procedure/) i w formacie Word (.doc lub .docx). 

Do udziału w konferencji zapraszamy także tych uczestników, którzy nie planują wygłaszania 

referatów. Zgłoszenia bez prezentacji prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2014.  

 

 

Opłata konferencyjna w wysokości 200 zł obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały 

konferencyjne, obiad w restauracji oraz poczęstunek. 

Dane do przelewu: 

Politechnika Opolska 

ul Prószkowska 76, 45-758 Opole 

numer konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 

tytuł przelewu: Konferencja – Język, kultura, komunikacja.  

Uprzejmie prosimy także o przesłanie e-mailem danych do faktury, o ile taka jest Państwu potrzebna.  

http://sjo.po.opole.pl/
mailto:s.wach@po.opole.pl
http://ajmphil.wordpress.com/publishing-procedure/
http://ajmphil.wordpress.com/publishing-procedure/


Proponowane zagadnienia: 

I. Językoznawstwo antropologiczne (antropologiczne zakotwiczenie człowieka w  

komunikacji). 

1)  Etnolingwistyka (rozpoznawalne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się 

  człowieka a otaczającą go rzeczywistością – analiza wybranej grupy społecznej danego 

  obszaru językowego, etnografia komunikacji). 

2) Językowy obraz świata (Czy możliwe jest wykreowanie rzeczywistości nie związanej z 

doświadczeniem? a także: relacje pomiędzy językiem a kulturą lub językiem a literaturą. 

 

II. Różne obszary językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych 

kierunków badań lingwistycznych). 

1) Glottodydaktyka ( metody stosowane w glottodydaktyce w skutecznym nauczaniu L1 lub L2). 

2) Lingwistyka komputerowa (modele komputerowe używane w celu testowania hipotez 

dotyczących mowy i języka; najnowsze programy komputerowe przetwarzające język 

naturalny). 

3) Krytyczna analiza dyskursu (siła sprawcza dyskursu w życiu społecznym; paradygmat KAD  

rozpatrywany w kategoriach uświadamiania problemów społecznych i szerzenia o nich 

wiedzy lub  analizy konfliktu pomiędzy subkulturami społecznymi – konfliktu 

uwidaczniającego się w sposobie wzajemnego zwracania się do siebie i reprezentowania 

siebie w dyskursie). 

4) Psycholingwistyka (psychologiczne podstawy i uwarunkowania w przyswajaniu języka 

obcego). 

5) Socjolingwistyka (współczesne konteksty aktów komunikacji lub studenci XXI wieku – „co, do 
kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu mówią”). 

6) Translatoryka (Próba odpowiedzi na wybrane pytanie: na czym polega przebieg procesu 
tłumaczenia? Czym tak naprawdę jest tłumaczenie? Jaka jest rola tłumaczenia w wymianie 
międzykulturowej i rozprzestrzenianiu się idei? Czy możliwe jest tłumaczenie bez manipulacji 
informacją? Rola tłumacza w ostatecznym kształcie tłumaczonego tekstu). 

7) Onomastyka (główne tendencje we współczesnym nazewnictwie [imiona, nazwiska lub 

miejscowości] w obszarze polsko-, niemiecko- lub anglojęzycznym). 

8) Poezja lingwistyczna (język jako narzędzie komunikacji w poezji). 

 

III. Kulturoznawstwo: 

1) Filozoficzna refleksja nad kulturą jako osobną całością. 

2) Badania tekstów kultury: film, fotografia, moda itp. 

3) Antropologia kulturowa (kultura „Innego”). 

4) Socjologia kultury (społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze). 

5) Medioznawstwo (kulturowa rola mediów lub ich wpływ na rozwój kulturowy społeczeństw). 

 

 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mowa_(j%C4%99zykoznawstwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_naturalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_naturalny


IV. Literaturoznawstwo 

1) Historia literatury 

- Przekształcenia w literaturze określonego kręgu językowego na tle historycznym. 

- Ewolucja wybranych idei, motywów czy zjawisk w dziedzinie literatury danego obszaru   

     

językowego. 

- Związki literatury z życiem danej społeczności. 

        2) Teoria literatury  

- Teoria dzieła literackiego (poetyka) – dowolne ujęcie problemu. 

- Teoria procesu historycznoliterackiego (poetyka historyczna) – dowolne ujęcie problemu. 

         3) Krytyka literacka 

- Dyskusja, ocena lub interpretacja wybranych dzieł literackich. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. 

Organizatorzy 

Komitet organizacyjny 

dr Szymon Wach (Politechnika Opolska, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. we Wrocławiu ) – 

przewodniczący komitetu organizacyjnego 

mgr Grażyna Redlich (kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej) 

dr Agnieszka Kossowska (Politechnika Opolska) 

dr Beata Świerczewska (Politechnika Opolska) 

mgr Magdalena Dolińska (Politechnika Opolska) 

dr Aleksandra Knapik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. 

we Wrocławiu) 

dr Jacek Mianowski (Politechnika Koszalińska, KNF PAN o. we Wrocławiu) 

mgr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, KNF PAN o. we Wrocławiu) 

prof. Piotr Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski, KNF PAN o. we Wrocławiu)  

 

Kontakt 

dr Szymon Wach 

s.wach@po.opole.pl  

tel. 77 4498138 

sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 

sjo@po.opole.pl 

tel. 77 4498146 

 

mailto:s.wach@po.opole.pl
mailto:sjo@po.opole.pl

