
 

 

         

 

Zaproszenie do składania propozycji wystąpień 
 

 Understanding Multilingualism  Zrozumieć wielojęzyczność  

Mehrsprachigkeit verstehen  Понять многоязычие  Capire la 

multilingualità  
 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pierwszej międzynarodowej 

konferencji “Zrozumieć wielojęzyczność”, która odbędzie się na Uniwersytecie 

Warszawskim dniach 9-10 czerwca 2018 r. Tematyka konferencji obejmuje wszelkie 

zagadnienia dotyczące kompetencji lingwistycznej i socjolingwistycznej oraz praktyk 

rozmówców wielojęzycznych, którzy przekraczają istniejące granice społeczne i 

lingwistyczne, dostosowując się do nowych i zmieniających się przestrzeni 

lingwistycznych.  

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w zakresie wszelkich zagadnień 

dotyczących wielojęzyczności, bez względu na to czy są one bezpośrednio, czy też 

pośrednio powiązane z nadrzędnym tematem konferencji odwołującym się, ale nie 

ograniczonym, do obszaru zainteresowań lingwistyki, socjolingwistyki, 

psycholingwistyki, neurolingwistyki, lingwistyki klinicznej, edukacji, społeczeństw 

wielojęzycznych.  

Tematyka wystąpień może obejmować: 

- akwizycję języka (lub wielu języków) oraz uczenie się (L2, L3, L4, Lx); 

- psycho- i neurolingwistykę dwu-/wielojęzyczności;  

- trans- oraz wielojęzyczne użycie języka w różnych kontekstach;  

- dwukulturowość i wielokulturowość;  

- politykę językową (również edukacyjną); 

- wielojęzyczność a umiejętność czytania i pisania (pluriliteracy);  

- wczesną dwujęzyczność;  

- kształcenie dwujęzyczne; 

- kwestie interkulturowe oraz dotyczące globalizacji w kontekście wielojęzyczności; 

- przekład oraz mediację. 

 

 

 



 

 

Wykłady plenarne wygłoszą: 

 

Prof. Franciszek Grucza, Uniwersytet Warszawski, Polska 

Prof. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski, Polska 

Prof. Enlli Thomas, Bangor University, Wielka Brytania  

Prof. Julia Festman, Pädagogische Hochschule Tirol, Austria 

Prof. Phillip M. Carter, Florida State University, USA 

Prof. Mila Schwartz, Oranim Academic College of Education, Izrael 

 

Komitet organizacyjny 

Konferencja jest organizowana przez Instytut Komunikacji Specjalistycznej i 

Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej 

(PTLS). 

 

Prof. dr hab. Sambor Grucza, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej 

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Prodziekan Wydziału Lingwistyki 

Stosowanej  

Prof. UW, dr hab. Silvia Bonacchi, Wicedyrektor Instytutu Komunikacji 

Specjalistycznej i Interkulturowej  

Dr Piotr Romanowski, IKSI WLS  

Dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, IKSI WLS 

Dr Ilona Banasiak, IKSI WLS 

Dr Marcin Łączek, IKSI WLS 

Mgr Loretta Bertelle, IKSI WLS 

Mgr Tatiana Kurbanow, IKSI WLS 

Mgr Anna Chałabiś, IKSI WLS 

 

Kontakt 

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW 

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4 

http://multilingualism2018.uw.edu.pl/ 

email: multilingualism2018@uw.edu.pl 

 

Możliwe formaty wystąpień  

Dopuszczalne są dwie kategorie zgłaszanych propozycji: (1) wystąpienia ustne oraz 

(2) plakaty. 

Przyjmujemy zgłoszenia wystąpień w języku polskim, angielskim, niemieckim, 

włoskim oraz rosyjskim. 

• wystąpienia ustne (jedno- lub wieloautorskie) obejmowały będą prezentacje 

wyników badań i będą trwały łącznie 30 minut (20 minut na wystąpienie oraz 10 

minut na dyskusję). Należy zauważyć, że limity czasowe będą restrykcyjnie 

przestrzegane.  Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów.   

• plakaty mają na celu stworzenie możliwości indywidualnej dyskusji dotyczącej 

prowadzonych badań naukowych. Do wyboru tej formy wystąpienia zachęcamy 
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wszystkich, którzy w poglądowy (tabele, wykresy, grafy) i efektowny sposób 

chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań empirycznych. Planowane są 

odrębne sesje plakatowe. Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2018 r. 

 

Zasady uczestnictwa w konferencji 

Osoby zainteresowane mogą złożyć maksymalnie jedną propozycję, w której są 

autorami (zarówno w przypadku wystąpienia ustnego, jak i plakatu). Zakłada się, że 

wszystkie zgłoszone propozycje będą stanowiły oryginalną, niepublikowaną dotąd 

pracę, która nie jest znana w środowisku akademickim. Wystąpienie na konferencji 

wiąże się z koniecznością zarejestrowania się jako jej uczestnik. O terminie 

wystąpienia decyduje Komitet Organizacyjny.  

 

Opłata konferencyjna 

360 PLN - pracownicy naukowi  

180 PLN - doktoranci  

Opłatę konferencyjną można wnosić na konto bankowe nr: 

    49 1540 1102 2110 5701 8267 0001 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł konferencji 

(=Multilingualism 2018) 

 

Kalendarz konferencji 

 

 • Zgłoszenia wystąpień do 30.04.2018 

 • Zawiadomienia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu nadesłanych propozycji do 

15.05.2018 
 • Rejestracja uczestników od 15.05.2018 

 

 

 
 


