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Szanowni Państwo,
Katedra Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UwB
ma zaszczyt zaprosić
na konferencję, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Białymstoku
pod tytułem

Globalizacja i glokalizacja w języku i kulturze.
Historia i współczesność.
Pragniemy, by dyskusja skupiona wokół tytułowych zagadnień miała – w miarę
możliwości – szeroki charakter. Liczymy na referaty odwołujące się do różnorodnych
Państwa zainteresowań i wynikających stąd różnorakich ujęć metodologicznych. Zależ y
nam na przem yśleniach dot yczących szeroko rozumianych pojęć
wskazanych w t ytule konferencji, ich roli w jęz yku, literaturze, kulturze
i ż yciu społecznym z uwzględnieniem perspekt ywy diachronicznej
i s ynchronicznej. Pozostawiając zatem szeroki margines swobody badawczej, ale też
licząc na Państwa kreatywność w tej kwestii, proponujemy kilka zagadnień, które mogłyby
stać się punktem wyjścia do naszych wspólnych rozważań:
Globalizacja, glokalizacja i lokalność wobec problemów definicyjnych,
komunikacyjnych, etycznych, estetycznych oraz przeobrażeń systemu wartości.
Globalizacja i regionalizacja w literaturze i językach zawodowo-środowiskowych.
Język artystyczny w kontekście globalizacji i glokalizacji.
Moda językowa w literaturze dawnej i współczesnej.
Moda imiennicza wobec globalizacji i glokalizacji dawniej i dziś.
Leksyka i frazeologia – podstawowe „przestrzenie” przewartościowań wywołanych
procesem globalizacji i glokalizacji dawniej i dziś.
Glokalizacja i lokalność jako filtr umożliwiający użytkownikom zachowanie
kulturowego dziedzictwa.
Media globalne i glokalne.
Ponglish jako spontaniczna reakcja na nowe warunki komunikacyjne.
Miejsce polszczyzny (i Polaków) w Europie dawniej i dziś.
Wpływy obce w polszczyźnie, wpływ polszczyzny na inne języki.
Przyszłość polszczyzny – szanse i zagrożenia.
Opłata za udział w konferencji wynosi 580 złotych i obejmuje zakwaterowanie
(2 noclegi), wyżywienie, koszt wycieczki oraz publikację tomu.
Prosimy o wniesienie opłaty w terminie do 25 kwietnia 2019 r. na konto
Uniwersytetu w Białymstoku: 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 z dopiskiem
„Globalizacja” (+ nazwisko uczestnika).
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 kwietnia 2019 roku na adresy
mailowe: anetta.strawinska@tlen.pl lub ulasokolska@o2.pl.
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Wpłat y konferencyjne w wypadku rezygnacji z konferencji lub
krótszego pobytu w Biał ymstoku nie będą zwracane.
Szczegółowe informacje o miejscu konferencji będziem y przesyłać
w terminie późniejszym.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz konferencji:
dr Anetta Strawińska

Główny organizator:
prof. dr hab. Urszula Sokólska

KWESTIONARIUSZ KONFERENCYJNY

Imię i nazwisko, tytuł naukowy
Uczelnia, afiliacja
Dane do wystawienia faktury
Tytuł referatu
Najważniejsze tezy referatu
Adres do korespondencji
Adres mailowy
Telefon kontaktowy
Pytania, prośby do
organizatorów
Posiłki

Rezerwacja noclegów (ze
śniadaniem)

Prosimy wpisać TAK lub NIE
20 V (poniedz.)
21 V (wtorek)
22 V (środa)
Obiad
Bankiet
Obiad
Kolacja
Obiad
Prosimy wpisać TAK lub NIE
20/21 V
21/22 V

Wycieczka
21 V (TYKOCIN)
Ew. dodatkowy nocleg (płatny
przez uczestnika konferencji)
Czy do wygłoszenia referatu będzie Państwu potrzebny
rzutnik multimedialny?
Czy zgadzają się Państwo, by dalsze informacje związane
konferencją były przekazywane wyłącznie drogą mailową?

Prosimy wpisać TAK lub NIE

