
 

 

 

 

 

 

 

Konferencja PTJK 2015 

JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE W ROKU 2015 

COGNITIVE LINGUISTICS IN 2015 

www.jk2015.umcs.pl 

e-mail: jk2015@umcs.eu 

 

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego, Zakład Językoznawstwa Kulturowego i Zakład 

Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają 

przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji referatów podczas dorocznej 

konferencji Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. 

 

Czas: 24-26 września 2015 r. 

Miejsce: Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie 

Języki konferencji: polski i angielski 

 

 

WYKŁADY PLENARNE 

Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki)  

Prof. Suzanne Kemmer (Rice University, Houston w stanie Teksas, USA)  

Prof. Christopher Hart (Lancaster University, Wielka Brytania)  

Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin) 

 

 

ZGŁOSZENIA 

 Abstrakty (jako doc lub docx), o długości do 300 wyrazów (plus 3-4 słowa 

kluczowe i ew. bibliografia), prosimy przesyłać na e-mail konferencji jk2015@umcs.eu 

do 21 lutego 2015 r. Abstrakt powinien precyzyjnie określać zakres i cele badań, ich 

metodologię i spodziewane wyniki. Nade wszystko, powinno z niego czytelnie wynikać, iż 

badania mieszczą się w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego. 

Przykładowe tematy (naturalnie lista jest otwarta):  

 semantyka kognitywna  

 kategoryzacja w języku  

 metafora i metonimia  
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 integracja pojęciowa  

 model dynamiki sił  

 ucieleśnienie (również w koncepcji ucieleśnienia rozszerzonego i społecznego)  

 socjolingwistyka kognitywna 

 językoznawstwo kognitywne a przekład 

 kognitywna lingwistyka kulturowa/etnolingwistyka  

 kognitywne podejścia do dyskursu  

 kognitywna analiza tekstu  

 poetyka kognitywna  

 perspektywizacja  

 język i mózg  

 językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej  

Abstrakt powinien zawierać imię i nazwisko oraz afiliację autora (autorów) – dane te 

zostaną usunięte dla potrzeb kwalifikacji referatów. Z tego też powodu prosimy o 

usunięcie wszelkich szczegółów mogących sugerować autorstwo abstraktu, zwłaszcza 

bezpośrednich odniesień do własnych prac (w takim wypadku prosimy o używanie 

zamiast nazwiska słowa “AUTOR”). 

O rezultatach procedury kwalifikacyjnej abstraktów poinformujemy do 10 maja 

2015  r. 

 

 

SESJE TEMATYCZNE 

 Zachęcamy do organizowania własnych sesji tematycznych w ramach konferencji. 

Procedura krok po kroku:  

1. Prosimy o przesłanie propozycji sesji do organizatorów konferencji 

(jk2015@umcs.eu) do 18 stycznia 2015 r. Propozycja powinna zawierać: temat 

i opis sesji (do 600 wyrazów), nazwiska i afiliacje organizatorów, 

spodziewaną/planowaną liczbę uczestników. (Uwaga: sesje tematyczne zazwyczaj 

trwają jedno przedpołudnie lub popołudnie, co najczęściej pozwala na wygłoszenie 

maks. sześciu referatów. Dłuższe sesje są możliwe po wcześniejszym ustaleniu 

szczegółów z organizatorami konferencji.) 

2. Decyzja o przyjęciu sesji zostanie podana do 8 lutego 2015 r. Przyjętą propozycję 

sesji prosimy ogłosić we własnym zakresie i w wybrany przez siebie sposób. 

Organizatorzy sesji zbierają także i kwalifikują abstrakty/referaty według 

ustalonych przez siebie kryteriów, prosimy jednak o przesłanie nam szczegółów tej 

procedury (daty, wymagania, adresy do kontaktu) w celu umieszczenia ich na 

stronie konferencji.  

3. Do 30 kwietnia 2015 r. prosimy o przesłanie programu sesji (nazwiska 

uczestników, dyskutantów, tytuły wystąpień) wraz z krótkim opisem sesji – do 

umieszczenia w programie konferencji.  

 

 

 

 



 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Pracownicy uczelni: 

 opłata wczesna (do 1 czerwca 2015 r.): 350 PLN / 90 EUR  

 opłata zwykła (do 30 czerwca 2015 r.): 450 PLN / 115 EUR  

Doktoranci: 

 opłata wczesna (do 1 czerwca 2015 r.): 250 PLN / 65 EUR  

 opłata zwykła (do 30 czerwca 2015 r.): 350 PLN / 90 EUR  

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę/herbatę podczas konferencji i uroczystą 

kolację w czwartek 24 września. 

Konto dla opłat w EUR: PL78 1140 1094 0000 2905 1600 1047 

SWIFT CODE: BREXPLPWLUB 

Bank Code: 11401094 

tytułem: “PTJK 2015” 

Konto dla opłat w PLN: 57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 

tytułem: "PTJK 2015"  

Adres banku: 

mBank SA O/Lublin 

ul. Krakowskie Przedmieście 6 

20-002 Lublin 

 

UWAGA: Osoby, które chciałyby rozliczyć wpłatę w swoich instytucjach, prosimy o 

dokonanie jej za pośrednictwem uczelni – ze względów formalnych faktura może zostać 

wystawiona tylko na płatnika. 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Przewodniczący:  Adam Głaz  adam.glaz@umcs.pl 

 Sekretarze:   Angelina Żyśko  angelina.rusinek@umcs.pl 

   Rafał Augustyn   rafal.augustyn@umcs.pl 

 Członkowie:   Daria Bębeniec  daria@hektor.umcs.lublin.pl 

Agnieszka Mierzwińska-Hajnos 
agnieszka.mierzwinska-hajnos@umcs.pl 

Konrad Żyśko  konrad.zysko@umcs.pl 

 Webmaster:  Hubert Kowalewski  hubert.kowalewski@umcs.pl 

 

 

 

Więcej informacji, skład Komitetu Naukowego i aktualności na naszej stronie: 

www.jk2015.umcs.pl 
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