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Od połowy XX wieku zjawiska bilingwizmu i kontaktu językowego stały przedmiotem ożywionych dyskusji 
językoznawców. Ten obszar badań jest również szeroko omawiany w odniesieniu do polskiej dwujęzyczności 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnim czasie rozwój badań w tej dziedzinie wiąże się ze wzrostem 
liczby dwujęzycznych rodzin polskich, co z kolei stanowi skutek przystąpienia Polski do UE w 2004 r. i 
ożywienia procesów migracji. Obecnie rodziny z dwujęzycznym doświadczeniem mieszkają za granicą lub 
migrują z powrotem do Polski. Coraz więcej naukowców bada zagadnienia z tym związane w różnych 
środowiskach językowych i społecznych, w których polszczyzna jest jednym z języków uczestniczących w 
akcie komunikacji. Analizy nad dwujęzycznością prowadzi się w ramach różnych podejść teoretycznych i na 
podstawie niezwykle zróżnicowanego i bogatego materiału badawczego. 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problemami dotyczącymi polskiej dwujęzyczności w Polsce i na 
świecie pragniemy zaprosić zarówno badaczy, jak i nauczycieli, reprezentujących różne dziedziny i 
pracujących z osobami bilingwalnymi, na międzynarodową konferencję organizowaną przez Instytuty 
Filologii Polskiej oraz Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie to będzie stanowiło 
okazję do dyskusji, wymiany spostrzeżeń, wyników badań naukowych i prezentacji praktycznych rozwiązań 
programów edukacyjnych w kontekście różnych aspektów polskiej dwujęzyczności. 
Międzynarodowa Konferencja Dwujęzyczność w Polsce i za granicą odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 
r. W Instytucie Filologii Polskiej w samym sercu Wrocławia. 
Serdecznie zapraszamy badaczy z różnych obszarów wiedzy (językoznawstwa, psychologii, socjologii itp.)  do 
przesyłania swoich abstraktów 20-minutowych referatów poruszających następujące tematy związane z 
polską dwujęzycznością w Polsce i za granicą: 

• Polski jako język odziedziczony 
• Akwizycja języka u dzieci dwujęzycznych w Polsce i za granicą 
• Lingwistyka kontaktu (przełączanie kodów, interferencja, zapożyczenia itp.) 
• Edukacja dwujęzyczna 
• Językowy obraz świata osób dwujęzycznych 
• Psychologiczne aspekty dwujęzyczności 
• Badania kognitywne nad dwujęzycznością 
• Społeczno-kulturowe aspekty dwujęzyczności 
• Logopedia w pracy z dziećmi dwujęzycznymi 
• Język polskich migrantów 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł/100 euro; dla doktorantów: 250 zł/60 euro 



JĘZYKI	OBRAD:	
Polski i angielski 

WARSZTATY	
Podczas konferencji planujemy sekcję warsztatową dotyczącą nauczania dwujęzycznego. Zainteresowanych 
poprowadzeniem warsztatów prosimy o przesyłanie propozycji warsztatów z krótkim opisem, określeniem 
czasu trwania oraz liczby uczestników. Termin nadsyłania propozycji: 1.01.218 r. 

TERMIN	NADSYŁANIA	ABSTRAKTÓW	
Uprzejmie prosimy o przesłanie abstraktu (do 400 wyrazów) lub propozycji warsztatów za pośrednictwem 
platformy: EasyChair 
Termin nadsyłania abstraktu: 1.01.2019. 
Potwierdzenie przyjęcia tematu przez komitet naukowy: 15.02.2019 

PUBLIKACJA	
Uczestnicy będą mieli możliwość opublikowania swoich wyników badań po konferencji (tytuł czasopisma 
zostanie ustalony i podany podczas konferencji). Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2019 r. 

MÓWCY	PLENARNI	
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)  
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald) 
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) 

KOMITET	NAUKOWY	
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)  
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald) 
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
dr Jadwiga Cook (Uniwersytet Wrocławski) 
prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski) 
dr hab. Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
prof. Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace, Mulhouse) 
dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) 
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 
dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  
prof. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) 

KOMITET	ORGANIZACYJNY	
dr Marta Minkiewicz 
mgr Agnieszka Majewska 
mgr Kathryn Northeast 
mgr Anna Śliwicka 
 



W celu uzyskania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy: 
kathryn.northeast@uwr.edu.pl, jadwiga.cook@uwr.edu.pl 



CALL	FOR	PAPERS	
 

INTERNATIONAL	CONFERENCE	

“BILINGUALISM	IN	POLAND	AND	ABROAD”	

24-25MAY	2019	
 

Dear Colleagues! 

The Institute of Polish Philology and the Institute of French Philology (University of Wrocław) are pleased to 
invite you to the International Conference Bilingualism in Poland and abroad which will be held on 24th–25th 
May 2019 in the Institute of Polish Philology in the heart of Wrocław. 

In the recent years bilingualism and language contact have been emerging as one of the key topics in 
linguistics. This area of studies has also become widely discussed in regard to Polish bilingualism both in 
Poland and abroad. The recent emergence of research in this subject has occurred due to the extension of 
bilingual Polish families as a result of the Polish accession to the EU in 2004. Currently, these families with 
bilingual experience are either living abroad, or migrating back to Poland. An increasing number of scholars 
are currently studying this subject in various linguistic and social settings, where Polish is one of the main 
languages taking part in the act of communication. These studies are conducted on the basis of different 
theoretical approaches and rich samples of language data. 

In response to the increasing interest in issues concerning Polish bilingualism in Poland and abroad, we wish 
to invite both researchers as well as teachers, who work with bilinguals and represent different areas, to an 
international conference organised by the Institute of Polish Philology and the Institute of French Philology, 
University of Wrocław. This event will provide an opportunity to discuss and share observations, scientific 
research results and practical educational programs concerning the various aspects of Polish bilingualism. 

Researchers from different fields (i.a. linguistics, psychology, sociology etc.) are invited to submit their 
abstracts for oral presentations referring to the following topics, all related to Polish bilingualism either in 
Poland or abroad: 

• Polish as a heritage language 
• Language acquisition by bilingual children in Poland and abroad 
• Contact linguistics (code-switching, interference, borrowing, etc.) 
• Bilingual education 
• The linguistic image of the world of bilinguals 
• Psychological aspects of bilingualism 
• Cognitive approaches to bilingualism 
• Socio-cultural aspects of bilingualism 
• Speech therapy of bilingual children 
• Language of Polish migrants 

 

The conference fee: 400 zł/100 euro, PhD students: 250 zł/60 euro	



LANGUAGE	OF	CONFERENCE	
Polish, English 

WORKSHOPS	
During the conference, we plan a workshop session on bilingual education. All who are interested in 
conducting the workshops are invited to send us a workshop proposal with a short description, time 
specifiaction and number of participants. The deadline for sending workshop proposals is 1 January 2018. 

Call	for	abstracts	
Please submit your abstract (400 words maximum) and workshop proposals at the following website: 
EasyChair 
Abstract submission deadline: 1st January 2019. 
Confirmation of the Scientific Committee: by 15th February 2019 

CONFERENCE	PROCEEDINGS	
The authors of the accepted abstracts will be given the opportunity to submit their papers in a publication 
after the conference (the title of the journal is to be decided and will be given during the conference). Paper 
submission deadline: 30th September 2019. 

KEYNOTE	SPEAKERS	
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)  
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald) 
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
prof. dr hab. JolantaTambor (UniwersytetŚląski) 

SCIENTIFIC	COMMITEE	
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)  
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald) 
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
dr Jadwiga Cook (Uniwersytet Wrocławski) 
prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski) 
dr hab. Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
prof. Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace, Mulhouse) 
dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) 
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 
dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  
prof. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) 

ORGANISING	COMMITEE	
dr Marta Minkiewicz 
mgr Agnieszka Majewska 
mgr Kathryn Northeast 
mgr Anna Śliwicka 
 



For more information please contact us directly: kathryn.northeast@uwr.edu.pl, jadwiga.cook@uwr.edu.pl 

 

 


