Trzecie Sympozjum Interlingwistyczne
W Instytucie Językoznawstwa (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
w dniach 25-26.09.2014 odbędzie się trzecie międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne,
organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM. Głównym tematem będą:

Problemy międzynarodowej komunikacji językowej oraz ich rozwiązania

Opis: W zglobalizowanym świecie komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa jest codzienną
potrzebą. Jakie są zatem scenariusze efektywnej komunikacji, które jednocześnie zapewniają
równość jej partnerów? Jakie koszty i inwestycje są wymagane do osiągnięcia tego celu? Jak można
zachować i przekazać wartości kultur narodowych i powiązaną z nimi tożsamość w wielokulturowym
świecie? Jak języki planowane / konstruowane mogą wspomóc naturalną komunikację między
kulturami?
Zachęcamy do zgłaszania wystąpień na poniższe tematy:
•
•
•

•
•

języki naturalne w komunikacji międzynarodowej,
polityka językowa w krajach wielokulturowych i wielojęzycznych,
Esperanto:
o językoznawstwo; model analizy kategorii językowych i porównywania języków,
o literatura jako nośnik wartości i tematów międzynarodowych,
o nauczanie; rola w ułatwianiu nauki innych języków,
o ruch Esperanto jako ruch w obronie praw językowych,
inne międzynarodowe języki pomocnicze,
utopie językowe oraz języki artystyczne.

Wystąpienia nie powinny przekraczać 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję (istnieje możliwość
przedstawienia prezentacji multimedialnej w formacie Power Point MS Office 98-2003).
Języki: esperanto, angielski, polski

Potwierdzone wykłady plenarne:
Prof. Sabine Fiedler
Prof. Zbigniew Galor
Prof. Federico Gobbo
Prof. Ilona Koutny
______________
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 30.06.2014
Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia/plakatu: 20.07.2014
______________
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.
Bankiet: 60 PLN

Rejestracja:
W celu rejestracji (z wystąpieniem lub bez) prosimy nadsyłać następujące informacje:

Nazwisko:
Imię:
Tytuł/stopień akademicki:
Miejsce pracy/afiliacja:
E-mail:
Adres domowy:

Prezentacja: Tak/Nie
Tytuł prezentacji (jeśli dotyczy):
Abstrakt (150-300 słów)

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie pytania prosimy przysyłać na adres: interlingv@gmail.com
Komitet Organizacyjny:
Prof. Ilona Koutny
mgr Michael Farris
mgr Michał Kozicki
mgr Ida Stria
Komitet Naukowy:
Vera Barandovska-Frank, prof., Międzynarodowa Akademia Nauk, San Marino
Detlev Blanke, dr hab., Uniwersytet Humboldta, Berlin
Sabine Fiedler, prof., Uniwersytet w Lipsku
Zbigniew Galor, prof., Uniwersytet Szczeciński
Ilona Koutny, prof., UAM
Piotr Nowak, prof., UAM
John Wells, prof., Uniwersytet w Londynie
Kontakt:
Studia Interlingwistyki, Instytut Językoznawstwa,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
interlingv@gmail.com
http://www.amu.edu.pl/~interl/

