Penzeński Uniwersytet Państwowy
Wydział Historii i Filologii
Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego
zaprasza na VIII Międzynarodową konferencję naukową „Ekologia języka”,
ktora odbędzie się w dniach 17 kwietnia 2015 (Penza, Rosja)
Celem konferencji jest przedstawienie i usystematyzowanie głownych tendencji
rozwoju ekolingwistyki w Rosji i innych krajach, nawiązanie kontaktow pomiędzy
naukowcami z rożnych krajow, oraz organizacja wymiany wynikami badań.
Proponowany zakres tematyczny:
1. Aspekty teorii i metodologii ekolingwistyki
2. Dynamika procesow językowych
3. Problemy funkcjonowania języka w rożnych sferach socjalych
4. Oddziaływanie jednostek językowych w trakcie komunikacji
5. Ekologia języka i myślenia
6. Język jako odbicie mentalności narodu
7. Problemy ekologii języka mediow
8. Ekologia języka w tekstach literatury pięknej
9. Ekolingwistyczne kwestie nauki języka
10. Ekolingwistyczne kwestie mowy w warunkach obcojęzycznej kultury
11. Ekolingwistyczne kwestie tłumaczenia
12. Ewolucja kwesti ekolingwistyki
Języki konferencji: rosyjski, angielski, polski.
Zapraszamy studentow, doktorantow i wykładowcow akademickich.
Przewidujemy publikację materiałow konferencyjnych. Koszty na wydanie toma
materiałow niesie Uniwersytet Penzieński.
Aby uzyskać więcej informacji i nadesłać swoje zgłoszenie wraz z abstraktem
referatu, prosimy pisać na adres klavdiya.milova@gmail.com do 15 marca 2014.
Informacja o przyjęciu tekstow zostanie przesłana w terminie 3 dni od momentu zakończenia
procesu przyjmowania zgłoszeń.
Zalecane są następujące sposoby formatowania:
Rozmiar czcionki: 14 punktow; kroj czcionki Times New Roman; odległość między
wierszami (interlinia): 1 linia, marginesy strony (lewy, prawy gorny, dolny): 2,5 cm. W
przypadku użycia specjalnych czcionek należy wysłać rownież plik czcionki. Referat nie
powinien zawierać rysunkow, tabel i przypisow u dołu strony. Przypisy bibliograficzne
dotyczące pracy, z ktorej zaczerpnięto cytat lub przedstawiono określone treści, umieszcza się w
nawiasach kwadratowych. Numer pozycji cytowanej należy oddzielać dwukropkiem od numeru
strony.

Przykład formatowania:
Петров И.А. (Пенза, Россия)
Культура речи современного журналиста
Уровень речевой культуры журналистов оставляет желать лучшего. Это связано с
тем, что «в эти новые газеты пришли люди неподготовленные, необученные» [2: 5-7].
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Wzor zgłoszenia na konferencję:
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce pracy / studiow:
3. Stanowisko:
4. Stopień naukowy:
5. Zainteresowania naukowe:
6. Adres pocztowy:
7. Nr tel.:
8. e-mail:
9. Temat
10. Tytuł wykładu:
.

